“... pause or ceise fire in the border region
of Syria. And it was unconventional what I
did.
I said take it out to fight a little while.
Sometimes you have to let them fight a
while. Then they find out how tough fighting
is. These guys knows right up here. These
guys here. Right?
Sometimes you have to let them fight. Like
to kids, you have to them fight then you pull
them apart but it was unconventional. But
they fought for few days.
Pretty vicious to Kurds you are friends
and Turkey is our friend. But they fought it
was tougher.
I mean it was nasty. And you couldn´t
make a deal for 15 years. For 15-20 years it
couldn´t make a deal. Kurds didn´t wanted
move, Turkey didn´t wanted budge.
In Turkey a lot of bad things were happening from this region and all fairness to
Turkey.
... now they all sent them fighting and it is
not fun having bullets going on all over the
place. And we went there. And we said we
wanted pause.
And the Kurds have been terrific, they
move back a little bit. We keep ISIS all nice
locked up. Ok? We gonna find more of them.
And Turkey is all said and President
Erdogan was great.
We gonna take the worst sanctions and
tariffs and everything that I put on the
country. We put the worst (düsünüyor)
I mean I don´t think they could have economically survived. But that doesn´t matter.
President Erdogan was a gentleman, he
understood it.
Without a loud tough love.
You know what tough love is right?
Without a tough love.
They wouldn´t have made this deal.
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“... ara ver veya Suriye sınırında ateşkes.
Benim yaptığım geleneksel değildi. Dedim
ki, biraz savaşmak için yola koyul.
Bazen onları biraz savaştırman lazım. Bu
adamlar biliyor değil mi? Şunlar, değil mi?
Bazen
onları
savaştırman
lazım.
Çocuklarda olduğu gibi, onları savaştır
sonra ayır.
Ancak bu geleneksel değildi. Birkaç gün
savaştılar. Kürt dostlarımız için korkunçtu.
Kürtler bizim dostlarımız ve Türkiye bizim
dostumuz. Ancak savaşıyorlardı ve sertleşti, yani çok çirkindi. Ve 15 yıldır anlaşmaya
varamadılar. 15-20 yıldır anlaşamıyorlardı.
Kürtler hareket etmek istemiyordu,
Türkiye kımıldamak istemiyordu.
Türkiye'ye yönelik adaletli olmak için,
Türkiye'de o bölgeden gelen çok kötü şeyler
oldu.
...
Şimdi savaşmaya gönderdi hepsini ve
etrafta kurşunlar uçuştuğunda zevkli bir şey
değil.
Ve biz oraya gittik. Ve dedik ki, biz ara istiyoruz. Kürtler dehşete uğramıştı, biraz geri
çekildiler.
Biz IŞİD'i bir güzel kilitledik, tamam mı?
Onlardan daha fazlasını bulmalıyız.
Ve Türkiye'ye bütün hepsini söyledim ve
Başkan Erdoğan harikaydı.
Biz en kötü yaptırımı uygulayacaktık ve
tarifeleri ve bu ülkeye koyacağım her şey.
En kötü... (düsünüyor), Yani ben onların
ekonomik olarak hayatta kalabileceklerini
düşünmüyorum.
Ancak bunun bir önemi yok.
Başkan Erdoğan çok efendi idi ve anladı.
Haşin aşk olmadan...
Haşin aşkın ne olduğunu biliyorsunuz
değil mi? Haşin aşk olmadan, onlar anlaşmaya varamazlardı...”
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TAYAD’LI AİLELER; ADALET İÇİN ÖLÜM ORUCUNDAKİ
MUSTAFA KOÇAK, AÇLIK GREVİNDEKİ GRUP YORUM
EMEKÇİLERİ İÇİN 13-18 EKİM’DE
BİR KEZ DAHA İSTANBUL’DAN ANKARA’YA YÜRÜDÜ!

İŞTE BURADAYIZ!
MUSTAFA KOÇAK, ÖLÜM ORUCUNDA
ZULME MEYDAN OKUYOR,
ANKARA YOLUNDA KAH ANNESİ KAH BABASI
GÖZALTINA ALINIYOR!
EVLADININ HAKLILIĞINA İNANMIŞ,
MÜCADELESİNİ OMUZLAYAN ANA BABALARI ve
BU HALKIN EVLATLARINI YENEMEZSİNİZ!

GRUP YORUM’A
ÖZGÜRLÜK

Uyuşturucuyla Savaş TV Yayında!
Uyuşturucuyla Savaş TV internet üzerinden yayınlarına başladı. Neler var Uyuşturucuyla
Savaş TV’de?
Uyuşturucuyla Savaşta Haberler programı her hafta pazar günü, dünyadan ve ülkemizden
uyuşturucu ile ilgili habeleri ve uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi anlatacak.
Mahallelerimizde Uyuşturucuyla Savaş programında mahallelerde uyuşturucu sorunu ve buna
karşı neler yapabileceğimiz konuşulacak.
Uyuşturucuyla Savaşta Gençlik programında, gençliğin uyuşturucuyla beyinlerinin çalınması
saldırısının nasıl engelleneceği,
Uyuşturucuyla Savaşıyoruz Kazanacağız programında uyuşturucuyla mücadelede neler yapılabileceği konuşulacak.
Bilgi Güçtür programında kavramlarla ve istatistiki bilgilerle bilgi edineceğiz, öğreneceğiz.
Her hafta Cuma akşamı saat 20.00’da canlı olarak YouTube kanalımızda Sorular-Çözümler
programı ile halkımızın sorularını cevaplayacak, çözüm yollarını konuşacağız.
Kısa filmler, animasyonlar, röportajlar, kitap-film tanıtımları, sunular ve birçok programla uyuşturucuyla savaş cephesinde olacağız.
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HALKIN SANATINI YAPABİLMEK İÇİN
HÜCRE HÜCRE DİRENEN GRUP YORUM
ONURUMUZDUR!
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ’nde Grup Yorum
Emekçileri Açlık Grevinin 164. gününde.
BAHAR KURT: 138. gün - 42 kg
BARIŞ YÜKSEL: 131. gün - 57 kg
İBRAHİM GÖKÇEK: 130. gün - 53 kg
HELİN BÖLEK: 128. gün - 58 kg
ALİ ARACI: 64. gün - 47 kg
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İşte Buradayız! Mustafa
Ölüm Orucunda Zulme
Meydan Okuyor! Ailesi
Adalet İçin Ankara’ya
Yürüyor! Bir Annesi Alınıyor
Gözaltına, Bir Babası... İkisi
de Direniyor!

10 Yargı, Faşizmin
Emireridir!
13 İşimizi İstemenin Karşılığı
Her Gün İşkence, Gözaltı,
Para Cezası... Teslim
Olmayacağız, Direnişimizi
Zaferle Taclandırana Kadar
Devam Edeceğiz!
15 Adalet İstiyoruz:
Uyuşturucuya Karşı Savaşa
Atıl; Halk Komitelerine Katıl!
17 Grup Yorum’un Açlık
Grevindeki Tutsak
Emekçilerinden Bahar
Kurt, Hapishane
İdaresinin Zorla
Müdahale Tehdidi Altında

DUYURU

Direnişi Sürdürüyor!
19 Almanya-Hamburg Özgür
Tutsaklarından Erdal
Gökoğlu, Dev-Genç’in
50. Yılını Selamlıyor...
22 Tarihimizden
Öğreniyoruz: Mahalle
Direnişlerimizden
Küçükarmutlu
24 Yaşadıklarımızdan: Her
Gencimizi, Dev-Gençli
Yapalım! Mekanikliğe
Düşmeden, Yoldaşlarımıza,
Kendimize Emek Verecek,
Düşmanı Yeneceğiz!
26 Bu Mahalle Bizim:
Faşizmle Yönetilen Bir
Ülkede İllegalite Her Alanda
Zorunludur!
28 Halk İçin Adalet
İstiyoruz-2: Faşizmin
hukukunda Halk İçin
Adalet Yoktur!

MUSTAFA KOÇAK İÇİN ADALET SİTESİ AÇILDI!

İnternet Sitesi:
:https://mustafakocakadalet.blogspot.com
Facebook sayfası:
https://www.facebook.com/mustafakocakadalet/

30 Türkan Albayrak’ın Direnişi
Meşrudur! Direnen Kazanır,
Türkan Albayrak Kazanacak!
31 Direnişler Tarihi-7:
Oligarşinin Halka Yeni Saldırı
Planı: Çorum Katliamı
36 Mustafa’nın Sesine Ses,
Hücresine Işık Olalım!
37 Cahit Zorel’in Belçikada
Süren Direnişi Zaferle
Sonuçlandı- Şaban
Erdem’i Kaybettik
39 Avrupa’daki Biz...
40 Avrupa’da Yürüyüş...
41 Yitirdiklerimiz...

Grup Yorum "Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Türkülerimiz" Broşürü Çıktı!

İndirmek İçin:
https://drive.google.com/file/d/1zyuGOdNnL
pHg7z6jzZsfFWuB_D1WiLHl/view
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İŞTE BURADAYIZ!
MUSTAFA ÖLÜM ORUCUNDA ZULME MEYDAN OKUYOR!
AİLESİ ADALET İÇİN ANKARA’YA YÜRÜYOR!
BİR ANNESİ ALINIYOR GÖZALTINA,
BİR BABASI... İKİSİ DE DİRENİYOR!
EVLADININ HAKLILIĞINA İNANMIŞ MÜCADELESİNİ OMUZLAYAN
ANA BABALARI ve BU HALKIN EVLATLARINI YENEMEZSİNİZ!
FAŞİZM, EMPERYALİZMİN GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞUDUR!
BİR ÜLKEDE FAŞİZM, TÜM KURUMLARIYLA HALKA SALDIRIYORSA;
DİRENMEK, ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR!
DİRENME HAKKI, HALKLARIN EN MEŞRU SİLAHIDIR!
DİRENME HAKKIMIZI FAŞİZME EZDİRTMEYECEĞİZ!
BASKI VARSA DİRENİŞ DE VARDIR.
DOĞANIN KANUNUDUR! DOĞADA HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEK
BAŞKA BİR ŞEY MUTLAKA BULUNUR.
İŞTE BU NEDENLE BASKI VARSA DİRENİŞ DE OLACAKTIR ve
KAZANAN MUTLAKA DİRENENLER OLACAKTIR!
Direnmek nedir?

D

irenmek: herhangi bir düşüncede, bir
istekte veya bir durumda karşı koymak,
ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek

demektir.
Yani faşizmin haksızlıklarına karşı mücadele
etme düşüncesi, isteği, faşizmin her türlü baskısına
adaletsizliğine karşı koymayı ve onun karşısında
boyun eğmeden mücadele etmeyi sürdürmek,
direnmektir diyebiliriz.
Daha sade bir tanımla söylersek; doğruluk,
dürüstlük, hak ve adalet için savaşmaktır. Yani kısaca savaşmak da diyebiliriz.
Çünkü direnmek sınıfsaldır. Direnme hakkı dokunulmazdır, yok edilemez. Bu uğurda halklar, emekçiler kanlarını dökmüştür. Bu hakkı yok etmek isteyenler karşısında gösterilecek her tür direniş bu
nedenle meşru ve haklıdır.
Dünyada hep iki sınıf var; burjuvazi ve proletarya. Yani ezen ve ezilen, zalim ve mazlum… Ve bu
iki sınıf, sınıflı toplumların ortaya çıktığı köleci toplumdan bu yana sürekli savaşmaktadır.
Bir tarafta ezilenler çoğunluğu oluştururken,
diğer tarafta ezenler bir avuç olmakla birlikte, bu bir
avuç ezene karşı direnen halklar hep olmuştur.

Dünyada ve Anadolu Tarihinde
Direniş Hep Vardır!
Farklı dönemlerde, farklı kıtalarda; ama haksızlığın karşısında, hak ve adalet mücadelesi verenler,
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direnenler hep olmuştur.
Spartaküs başlattığı direnişle, köleci toplumu
yıkan ilk kıvılcımı çakmış ve ezilen tüm halkların
öncüsü olmuştur.
Amerika’da geçen Demir Çeneli Melekler filminde hakları için direnen kadınlar anlatılır. Direnişin
önderi, devletin direnişi kırmak için hapiste tutsak
etmesi sonucunda hakları için açlık grevine başlamış ve zorla müdahaleyle karşı karşıya kalmıştı.
Veya bir başka örneği Hindistan’da Bhagat Singh
ve yoldaşlarının tutsak edildiklerinde kitap, gazete
ve diğer hakları için açlık grevi yaptıklarını; zorla
müdahale işkencesine karşı da direndiklerini görürüz.
Ortadoğu halkları içinse Demirci Kawa, hala yol
göstericidir. O da oğlunu zalim Dehak’a kurban vermemek için direniş başlatmış, halkın da desteği ile
zalim kral Dehak alt edilmiştir. Ve o günü “Yeni Gün”
olarak Mezopotamya halklarına Newroz’u armağan
etmiştir.
Anadolu tarihi direnişler tarihidir. Baba İshak’tan
Şeyh Bedrettinler’e, Şeyh Bedrettinler’den Kalender
Çelebiler’e, Pir Sultan’lara, Köroğlu’na, Atçalı Kel
Mehmet Efe’ye, Gizemli Kadın Efe’ye adını saymadığımız daha birçok halk kahramanı vardır.
Hepsi özünde; hakça, adil, eşit bir düzen için
Osmanlı’ya karşı Anadolu halkını örgütlerken halklarımıza direnmenin meşruluğunu anlatıyordu.
Halk kahramanlarımızın hepsi zalimin zulmüne
karşı direniş mevzileri yaratmış, direnmiş ve bu
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uğurda canlarını feda etmişlerdir. Feda edilerek
büyütülen bu direnme hakkı zamanla Anadolu’da bir
gelenek halini almıştır. Böylece Osmanlı’nın zulmünden, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşına
dönmüştür Anadolu halklarının mücadelesi.
Ve bu geleneği 1972’de Mahir’ler “Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik!” diyerek, bir kurtuluş manifestosuna dönüştürerek Türkiye devrimci
tarihine bu manifestoyu bir gelenek olarak bırakmışlardır. Tarihsel olarak direnme hakkı dünyada ve
Anadolu’da var olan bir gelenektir ve bu gelenek
devrimciler aracılığıyla halklarla bütünleşmiştir.

Ne Askeri Cuntalar, Ne İşbirlikçi
İktidarlar Direnişleri
Durduramamıştır! Kazanan Hep
Direnenler Olmuştur!
Faşist, baskıcı iktidarlar en başta direnme hakkını yok etmek isterler. Bilirler ki, direnme hakkı yok
edilmeden siyasi, ekonomik kararlarını istediği gibi
uygulamaları mümkün değildir.
Bunun içindir ki 1980 faşist cuntasında sendika
ve derneklerin kapılarına kilit vurulmuş, eylem ve
etkinlikler yasaklanmış, sıkıyönetim ilan edilmiş ve
dışarıda yaprak bile kıpırdamasın istenmiştir. Fakat
Amerikancı faşist cunta iktidara geldiğinde, devrimcilerin halk ile bağını kesmeye çalıştığı, sol adına
pasifizm ve teslimiyetçiliğin hakim olduğu bir süreçte, faşizme karşı tek bir direniş örgütlenmezken bir
tek BİZ vardık.
Cuntaya karşı politikamızı faşizme karşı direniş
olarak belirleyip “Amerikancı Faşist Cunta 45
Milyon Halkı Teslim Alamaz!” sloganıyla Faşist
Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri (FTKSME)
kurduk.

Faşist Cuntanın Ardından
Yeniden Doğmanın Adı: Ölüm Orucu
Cuntanın, devrimcilere karşı sürek avı ile birlikte;
başta devrimciler olmak üzere, demokratlar, aydınlar sanatçılar kısacası halkın en ilerici kesimi tutuklanmış ve idam cezalarıyla yargılanıyordu.
Teslim almanın adıydı hapishaneler. Tutsakları
kişiliksizleştirme, devrimci düşüncelerini teslim
almanın aracı olarak Tek Tip Elbise (TTE) politikasını gündeme soktu oligarşi.
“Düşünce ve değerlerimizden soyunup TTE giymektense ölümü yeğleriz” dedi Devrimci Sol tutsakları. Yeni bir saldırı ve direniş sürecine tanıklık etti
hapishaneler ve mahkemeler.
Çünkü tarihimizde ilk defa bir devrimci örgüt,
önderliği de dahil olmak üzere ölüm orucuna
giriyordu.

İşte 1984 Ölüm Orucu, böylesine
bir irade ile ilan edildi ve zafer kazanana kadar sürdürüldü.
Faşizme; 75 gün süren ölüm
orucu ve dört şehit ile cevap verdik. Cuntanın tüm karanlığını
Abdullah Meral, Fatih Öktülmüş,
Hasan Telci, Haydar Başbağ’ın
Dursun Karataş
şehitliğiyle yırtıp attık.
1984 Ölüm Orucu Türkiye tarihinde kararlılığın,
Marksist-Leninist (M-L) ideolojinin gücünü perçinlemiştir. Bunda hiç şüphesiz Dayı’nın bizzat ölüm
orucu ekiplerinde yer alarak önderlik etmesi, zaferi
kazanmada belirleyici olmuştur.
’84 Ölüm Orucu ve Metris Hapishanesi, ülkemiz tarihinde önemli direniş odaklarından biri olmuştur. Faşizme karşı direnmenin meşruluğu, dört şehitle ülkemiz ve dünya halklarına gösterilmiştir.
1996’da yine devrimcileri, devrimci düşünceleri
hedef alan iktidar sahipleri, devrimcileri düşüncelerinden vazgeçirmek için, başlangıcını, devrimcilerin
“tabutluk” adını verdiği Eskişehir’deki hücre tipi
hapishaneye koymak istedi.
Burada da amaç; devrimci düşüncelerin teslim
alınmasıydı. Devlet yeniden saldırıya geçmiş;
hapishanelerin mücadelenin bir alanı hatta okulu
olmaktan çıkarmak için devrimci tutsakları hücrelere
kapatarak birbirlerinden ve halktan tecrit etmek istemişti. Bu nedenle uygulanan baskı ve zulüm artmış,
özgür tutsaklar sürekli direnişlerle karşılık vermekteydi. Yapılan tartışmaların ardından devrimci tutsaklar hücre tipi saldırıyı püskürtmek için yeniden
Ölüm Orucu dedi.
’96 Ölüm Orucu sonucunda verilen 12 şehitle birlikte burjuvazinin hapishanelerde katliam yapması
ve hücre tipi hapishanelerin hayata geçişi engellenmiştir.
Takvimler 2000’i gösterdiğinde, emperyalizmin
dünya halklarına dayattığı “Ya düşünce değişikliği, Ya Ölüm” saldırısına, özgür tutsakların tavırları
değişmemiş tutsaklarımız “Teslim Olmayacağız,
Direneceğiz!” demişlerdir.
Ve 20 Ekim 2000’de, birçok ilki yaratacak olan
görkemli bir direniş başladı. Böylelikle dünya halkları, eşi görülmemiş büyüklükte bir hapishaneler katliamı ve devrimcilerin direnişine tanıklık etti.
20 hapishanede, 19 Aralık 2000’de aynı anda
başlayan saldırı ile birlikte 28 devrimci tutsak katledildi. Bayrampaşa Hapishanesi’nde altı kadın devrimci, bugün içeriği hala açıklanmayan gazlar ve
bombalarla diri diri yakıldı.
Yapılan katliam sonucunda F tipi hapishanelere
zorla sevk edilseler de tutsakların direnişi bitirileme-
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di. F tiplerinde de yeni
ölüm orucu ekipleri çıkmaya devam etti.
Direnişi bitirmek için
ölüm orucu ekibinde
bulunan 600’ün üzerinde kişi, zorla müdahale
edilerek bilerek sakat
bırakıldı. Geçmişleri ve
gelecekleri
çalındı.
Buna rağmen tutsaklarımızı direnişten vazgeçiremediler.
Büyük Direniş tam
6 yıl 3 ay 2 gün,
yani 75 ay, 326
hafta 3 gün,
2286 gün, 25 mevsim sürdü.
İdeolojimizden vazgeçmemek için 122 kez
öldük! 122 can verdik; ancak yenilmedik!
22 Ocak 2007’de Adalet Bakanlığının, tecriti resmen ortadan kaldıracağını kabul ettiği 45/1 No.lu
genelgeyi yayınlaması ile direnişi zaferle sonuçlandırdık.
‘Ya düşünce değişikliği ya ölüm’ saldırısında,
ölüm silahı düşmanın elinden alınarak tarihin
tanık olduğu en çetin irade savaşı gerçekleştirildi. Ve bu irade savaşından galip çıkan Cepheliler
oldu.
2000-2007 Ölüm Orucu ile devrimciliği yeniden tanımladık. Cüret, adanmışlık, sosyalizm
inancı, iktidar iddiası, enternasyonalizm, M-L
ideolojide ısrar, sevdadan fedaya... bu topraklarda devrimcilik adına ne varsa, bir Parti-Cephe
geleneği olarak halklaştı. Artık devrimci olmanın
adı, Parti-Cepheli olmaktır.
Şehitlerimizle çok köklü gelenekler yarattık
Büyük Direniş boyunca. Devlet ölüm orucunu bırakanları serbest bırakırken, direnişçiler “tahliye rüşveti”ni redderek dışarıda da ölüm orucunu sürdürmüşlerdir. Bu yanıyla direniş yeni bir mevzi, dünya
devrim tarihi ise yeni bir gelenek kazanmıştır.
Tüm dünya ve ülkemiz solu, emperyalizmin
dayattığı “Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm” politikası karşısında uzlaşma-tasfiye-teslimiyet sürecine
girerken; biz tereddütsüz “Ölümse Ölüm” dedik. Ki o
dönem şu gerçeğe de sıkça dikkat çektik:
“Direnmeyen Çürür, Savaşmayan Ölür”
O gün emperyalizme teslim olanlar, bedel ödemeyi göze alamayıp direniş silahını kullanmayanlar,
bugün pusulalarından şaşmış, politikasız kalmış ve
fiziken de varlıklarını koruyamayarak bitmişlerdir.
Burada şunu sorabiliriz: Neden Ölüm Orucu?
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Cevap olarak öncelikle şunu belirtmek gerekir; dört
duvar, bir kapı içerisindeki bir tutsak, her türlü meşru
direniş biçimini, her yolu deniyor ve sonuç alamıyorsa onun için yapılacak tek şey, bedenini silaha çevirmektir.
Kendi bedeniyle direnmekten daha doğal ve
düşmanın yüzüne direnme ve kazanma kararlılığını bu kadar keskin ilan eden başka bir direnme
biçimi yoktur. Sonunda ölüm olacağını bile bile,
kazanma iddiasıyla hücre hücre çatışmak...

SAVAŞ, İDEOLOJİLERİN SAVAŞIDIR!
SINIF SAVAŞININ EN ÜST BOYUTTA
SÜRDÜĞÜ ALAN BEYİNLERDİR!
BURJUVA İDEOLOJİSİ İLE
PROLETARYA İDEOLOJİSİNİN
ÇARPIŞMASININ EN ÜST BOYUTU
İSE ÖLÜM ORUCUDUR!
Tarih, esas olarak sınıfların savaşının tarihidir. Savaş; bir sınıfın iradesini diğerine kabul
ettirme savaşıdır.
Bu irade savaşının doruk noktası ise; kendi
bedeniyle yürütülen ölüm orucudur.
Direnme kararı da teslimiyet de ideolojiktir.
İdeolojik yenilgiyi ise kaçınılmaz olarak fiziki teslimiyet izler. Bu tartışmasızdır!
Biz hiç teslim olmadık; çünkü ideolojik olarak hiç
yenilmedik.
50 yıldır hiç ideolojik buhran yaşamadık! Çünkü;
- İdeolojik netliğimizi,
- İdeolojik kararlılığımızı,
- İdeolojik bağımsızlığımızı koruduk.
İdeolojik netlik; her koşulda iktidarı alma iddiasıyla savaşmaktır. Her koşulda “Tek yol devrim, tek
kurtuluş sosyalizm” diyebilmektir.
İdeolojik kararlılık; “baş çelişki hala emperyalizm ile dünya halkları arasındadır” diyebilmek ve
bütün strateji ve politikalarını bu gerçekle belirlemektir.
İdeolojik bağımsızlık; ayaklarımızın hep kendi
ülkemiz topraklarında, yüreğimiz ve beynimiz
Anadolu halklarının bağrında olmasıdır.
Hiç şabloncu olmadık, esen yelden etkilenip
sağa-sola savrulmadık. Devrimin ve sosyalizmin
doğrularını savunmakta, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi’nde ısrar ettik. “Hep ileri, hep
halk” dedik.
Bu yüzden; 50 yıldır Anadolu topraklarında ve
2000’lerden itibaren dünyada devrime ve devrimciliğe dair nerede bir direnişten, yaratılan değerden ve
zaferlerden söz edilecekse orada kuşkusuz Cephe
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vardır. Direnmek ve zaferler kazanmak, Cephe geleneğidir. Ve bu gelenek halklaşmıştır.

REFORMİZM ve OPORTÜNİZM
DİRENMEZ,
GELENEKLER YARATAMAZ;
AKSİNE DİRENİŞİN ve
DİRENENLERİN KARŞISINDA
YER ALIRLAR!
ÇÜNKÜ ONLAR,
İDEOLOJİK GIDASINI
EMPERYALİZMDEN ALIRLAR!
Halkımızın direnme dinamikleri, kendi tarihi ve
Cephe tarzından öğrendikleriyle güçlenirken sol; bu
gelişimi gösterememiştir.
Dahası, Haziran Ayaklanması’nda çok net görüldüğü gibi halkın gerisinde kalmışlardır. Bedel ödemeyi göze alamamış, direnişlerin ve geleneklerin
yaratıcısı olamamışlardır.
1984’de , “Bunlar yiyorlar” demiş, Dursun
Karataş’a ve asıl olarak direnişe hakaret etmekten
geri durmamışlardır.
’96 Ölüm Orucu’nda ise, koşullar gereği yer alsalar da hep uzlaşma-bitirme eğiliminde olmuşlardır.
Bu nedenle asıl mücadeleyi ve bedeli yine özgür tutsaklar göğüslemiştir.
2000-2007 Büyük Direniş süreci ise, solun turnusol kağıdı olmuştur. Yani kimin hangi safta olduğunu, kiminle nereye kadar yol yürüneceği, devrimci
olup olmadığı açığa çıkmıştır.
Reformizm ve oportünizm kendi ifadeleriyle “kaymak tabaka”yı korumak, “cepte keklik” olmamak
adına “akıllı solcu” olmayı tercih etmişlerdir.
Elbette bu tercih, düzenle devrim arasındaki
tercihtir!
Direnişin bazı dönemlerinde yer alsalar da sürdürebilecek ideolojik kararlılık, netlik ve bağımsızlığa
sahip olmadıkları için uğruna bedel ödeyecek
değerleri, inanç ve iddiaları yoktur. Bu nedenle, direnişe başlasalar dahi, ilk zorda direniş saflarını terk
etmeleri, ihaneti meşrulaştırmaları zor olmamıştır.
Şunu çok net ifade etmek gerekir ki; direnişin
7 yıl sürmesinin, 122 şehit vermemizin, omuzladığımız her tabutun bir sebebi de, emperyalizm
ve faşizmin saldırılarına “sol”dan destek verenlerdir.
Ve bugün hapishanelerde hala bir haktan-kazanımdan söz edilebiliyorsa, ödenen bedeller ve kuşkusuz 122 şehit sayesindedir. Onların yarattığı
mücadele sayesinde F tiplerinde kazanılan haklardan yararlanıyorlar. Bu yanıyla Sol yaratılan değerlerin üzerinde sürekli bir miras yiyici olmuştur.

BASKI VARSA DİRENİŞ,
DÜŞMAN VARSA
SAVAŞ MEŞRUDUR!
Sınıflar savaşı, bedellerle yürür. Çünkü gücü elinde bulunduran egemenler, tarihin hiçbir döneminde
iktidarlarını isteyerek bırakmamışlardır, bırakmayacaklardır.
Baskı ve zor karşısında direnişler, ayaklanmalar,
isyanlar hep olmuştur. Bunlar her ne kadar kanlı
biçimde bastırılmışsa da, yeniden yeniden boy vermiştir. Doğanın yasasıdır; baskı varsa direniş de
vardır ve meşrudur.
Halk bitmediği sürece, direnişler de bitmeyecektir. Can çekişen kapitalizm olan emperyalist çağda,
burjuvazinin yönetim şekli faşizmdir. Dimitrov’un
tanımıyla söylersek “Finans kapitalin en gerici, en
şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü” olan faşizm ile, iktidarını koruyabilmek için yapmayacağı vahşet yoktur.
Sınıflı toplumların ortaya çıkışından beri, hiçbir
kral, bey iktidarını koruyamadığı gibi, burjuvazi de
koruyamayacaktır. Bu tarihsel akışı yani kendilerini
bekleyen sonu bildiklerinden, baskı ve zoru katmerlemişlerdir.
Faşizm; meclisi, ordusu, polisi, yargısı, mahkemeleri, okulları, hapishaneleri ve bütün kurumlarıyla
halka karşı örgütlenmişlerdir. Mücadeleyi bastırıp
sindirmeyi, yapamadığında ise yozlaştırarak “zararsız” hale getirmeyi amaçlar.
Halk ise kendi kurtuluşu için yine direniş silahına sarılır, teslim olmaz! Çünkü en vazgeçilmez,
en temel hak direnme hakkıdır. Direnme hakkının olmadığı yerde, hiçbir hakkın garantisi
olmaz!
Bunu bildiklerinden; en çok da direnme hakkına
saldırırlar. İlk yasakladıkları grevler ve örgütlenme
hakkı olur. Yasalar ve mahkemelerin yetmediği
yerde polis ve ordu girer devreye.
Ancak yine de kar etmez; çünkü direnme hakkı,
halklara bahşedilmemiş, kimse tarafından verilmemiştir. Bu nedenle geri almaları da o kadar kolay
olmaz. Halklar, yüzyıllar boyunca ölerek kan-can
bedeli kazandığı hakları kolay terk etmez, etmiyor.

BUGÜN AKP İKTİDARI
DİRENİŞ HAKKIMIZI
ELİMİZDEN ALMAK İSTEMEKTEDİR!
TÜM SALDIRISININ,
TÜM BASKISININ TEMELİNDE
DİRENME HAKKINI
YOK ETMEK VARDIR!
7
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Örgütlenme ve direnme hakkını yok etmek için
yasalar çıkarmışlar, direnenleri kurşunlara dizmişler;
ama direnişleri yok edememişlerdir. Zaten böyle
baskı yasalarına ihtiyaç duymaları bile, halkların
direnme hakkından duydukları korkunun ifadesidir.
Faşizm, yasa devletidir, her şeyleri kağıt üzerindedir ve halka karşıdır. Örneğin grev yapmak, önceden
haber vermeden toplantı ve yürüyüş yapmak haktır.
Fakat hayır diyor AKP iktidarı; kâğıt üzerinde olsa da
bu hakkı kullanmayacaksınız! Düşünce özgürlüğü
olmayacak, örgütlenme olmayacak, eylem olmayacak. Bizim verdiğimizle yetinecek herkes.
Uygulanan politikanın kaba ama en özlü ifadesi
budur. Direnme hakkının yok edilmesini sadece fiili
saldırılarla, katliamlarla, direnişlere saldırılarla sınırlı
düşünmemeliyiz. Halkın herhangi bir baskı yasasına karşı tepkilerinin, hak arayışlarının iktidar tarafından görmezden gelinmesi veya yok sayılması, tecrit
ve sansür uygulanması da bir yanıyla direnme hakkına yönelik saldırının bir parçasıdır.
Yukarıda da özetlediğimiz gibi; savaş iradelerin
savaşıdır. Tarihimizin gördüğü en keskin ve en kanlı
halini Büyük Direniş sürecinde yaşamış ve irademizi
faşizme kabul ettirmiş, zaferi kazanmışızdır. Yani
direnme hakkımıza 122 kez ölerek sahip çıkmışızdır. Ve artık bu bir gelenektir. İşinden atılan, evinden
atılan, haksız yere gözaltına alınan, haksızlığa
uğrayan herkesin başvurduğu bir yöntem olmuştur
açlık grevi ve ölüm orucu.
İrade savaşı, egemeni tamamen ortadan kaldırana kadar da sürecektir. AKP de kendi iradesini kabul
ettirmek için her türlü yolu mübah görüyor. Kaçırıyor,
işkence yapıyor, katlediyor, kaybediyor. Daha başlamamış eylemlere saldırıyor, atılmamış slogana para
cezası kesiyor, iki Halk Cepheliyi birlikte gördüğü
yerde eylem var paniğiyle üzerlerine atlıyor.
Bugün AKP iktidarı direnme hakkımızı elimizden
almaya çalışırken, faşist uygulamalarında geçmişteki yapılanlar gibi “Tek Tip Elbise” dayatması vardır.
Kitap-yayın-mektup-görüş yasakları neredeyse her
hapishanede sürekli bir hal almıştır. Gencecik devrimcilere yaşlarından çok hapis cezaları verilmiş;
yargı, gizli tanık-iftiracı itirafçılar-SEGBİS, tekli ringler, kitap sınırlamaları ile bir yandan yargısı bir yandan tecrit ve işkence ile tutsakların sesini boğmaya
çalışmaktadır..
Bu devrimci iradeyi teslim alma savaşıdır ve bu
savaşta tutsaklarımız “savaşınız” kabulümüzdür
dediler ve bu dayatmaya karşı hapishanelerde,
2016 Temmuz’undan beri “Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş” ile cevap veriyorlar.
OHAL ilan edilmesinin ardından, Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden edilen yüzbinlerce emekçinin hakkını savunmak için, tek başı-
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na bir kadın olarak
Nuriye Gülmen çıktı
alana.
“İşimi
Geri
İstiyorum” diyerek direnişin fitilini ateşledi.
Düzenin tüm tankı, topu,
TOMA’sı, polisleri, yargısı direnişin meşruluğu
karşısında çaresiz kalmıştır. Her türlü haksızlık,
baskı ve tutuklamalara
rağmen çoğalarak devam
ediyor Yüksel Direnişi.
Direniş, OHAL ile Anadolu halkları arasındaki
en güçlü barikat olmakla kalmadı; aynı zamanda
yeni direnişlere öncülük etti ve şimdi tüm direnişleri, Direnişler Meclisi çatısı altında toplama
iddiasıyla ilerliyor.
Ayten Öztürk 6 ay boyunca işkenceye karşı
boyun eğmeden direnirken vücudunda 898 yara ile
birlikte irade çatışmasını her yarasında, her işkencede sürdürdü. Ve kazanan düzen değil devrimci
irade oldu.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkillerine faşizm karşısında “susma hakkı, parmak izi vermeme, polise kimlik sorma” hakkını kısacası direnme hakkını hatırlattıkları ve kendileri de direndikleri
için 159 yıl hapis cezası aldılar.
Ülkemizde milyonlara konser veren Grup
Yorum’u yok etmek için İdil Kültür Merkezi’ni iki
yılda 9 kez basıp talan ettiler. Yetmedi; üyelerinin
başına para ödülleri koyup terör listelerine aldılar.
Grup Yorum ise “Listelerinize bestelerimizle
cevap veriyoruz” diyerek bu güne kadar toplamda
37 konser, 45 beste ile cevap verdi faşizme karşı.

OLİGARŞİ; ÖLÜM ORUCUNDAKİ
MUSTAFA KOÇAK’IN,
AÇLIK GREVİNDEKİ
GRUP YORUM’UN
DİRENME HAKKINA SALDIRIYOR!
ZORLA MÜDAHALE İLE
DİRENİŞİ BİTİRMEK ve
DİRENİŞÇİLERİ
SAKAT BIRAKMAK İSTİYOR!
HER KOŞULDA DİRENİŞİ
SÜRDÜRECEK,
DİRENME HAKKIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
AKP adaletsizliğe boğduğu halkımızın karşısında
acizdir. Öylesine acizdir ki; Berkin davasının savcısı
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Selim Kiraz’ın DHKC savaşçıları tarafından rehin
alınması ve Berkin için adalet istemelir karşısında
“prestijini” korumaya çalışıyor.
Hala savcı eyleminin nasıl gerçekleştiğini
açıklayamamıştır; çünkü bilmemektedir, çözemeyecek kadar güçsüz ve devrimci yaratıcılık
karşısında acizdir.
Tek yapabildiği, tetikçi savcıları-polisi ve MİT’i
devreye sokarak İftiracı itirafçılar yaratmak
olmuştur.
Baskı, şantaj, işkence ve tehditle yarattığı iftiracılarla; Savcı olayıyla ilgisi olmayan Mustafa Koçak’ı
tutuklamıştır. Mustafa Koçak iki yıl boyunca haksızlığı hukuksuzluğu anlatmaya çalışmış, avukatları
savunma yapmak istemiş savunması engellenmiş,
110 avukat Mustafa’nın davasında kısıtlanmıştır.
AKP iktidarı güçsüzlüğünü 110 avukatı engelleyerek, itirafçı ifadesi olarak kullandığı ifadelerden birinin sahibi Cavit Yılmaz’ın, ifadesini geri çektiği ve
savcı Can Tuncay tarafından nasıl itirafçılığa zorlandığını anlattığı dilekçesini işleme koymayarak göstermiştir.
Lehteki delilleri görmezden gelen 27. Ağır
Ceza Mahkemesi, aleyhte tek delil olmamasına
rağmen Mustafa Koçak’a ağırlaştırılmış müebbet
ve 42 yıl hapis cezası Murat Canım’a ağırlaştırılmış müebbet, Mithat Öztürk’e 10 yıl hapis vermiştir.

ortaya
hayatını
koyan Mustafa’nın
iradesi
şimdiden
kazanmıştır!
Halkın sanatını
yaptıkları için bütün
üyeleri tutuklanan,
konser
yapamaz
hale getirilen, tecrit
edip yalnızlaştırmaya, terörize ederek
imha etmeye çalıştıkları Grup Yorum da direniş silahına sarılmıştır. Hem dışarıda hem de hapishanede,
üzerlerindeki baskıyı dağıtmak için onlar da Süresiz
Açlık grevindeler.
Gerek Mustafa Koçak’ın gerekse Grup Yorum
emekçilerinin kaldığı hapishanelerde, “Zorla
Müdahale” tehdidi ile direniş bitirilmeye çalışılıyor.
Ancak ölümü göze almış irade karşısında her
türlü tehdit, hükmünü zaten yitirmiştir. Bütün bu
direnişler halkımıza “Direnme hakkı”mızın olduğunu
anlatmak, faşizmin bu baskı, zulüm karanlığını yeni
bedellerle aydınlatabilmek içindir.

Bu kadar aleni bir adaletsizlik karşısında elbette
Mustafa Koçak da direnme hakkını kullanmıştır. 3
Temmuz günü başlattığı Süresiz Açlık Grevi’nin 90.
gününde Ölüm Orucu’na çevirdi.
Mustafa’ya bu kararı aldıran tarih bilincidir.
Yarattığımız gelenekler, Büyük Direniş ve şehitlerimizdir. Mustafa bu tarihten ve geleneklerden aldığı
güçle faşizmin karşısında Adalet talebiyle direniyor.

TAYAD’lı Aileler, evlatlarının direnme hakkına
sahip çıkmak, faşizmin adaletsizliğine karşı halkın
adalet talebini haykırmak için İstanbul’dan Ankara’ya
yürüdü.
Yürüyüşün her aşamasında polisin işkencesi ve
gözaltılarıyla karşılaşsa da 18 Ekim günü, Adalet
Bakanlığı önüne vardı! Yine saldırdı faşizm ve
TAYAD’lılar hem kendilerinin hem de özgür tutsakların direnme hakkını koruyabilmek için direndi.
İki sınıfın çarpışması bu kadar net ve keskindir.
Asırlardan beri süregelen bu tarih günümüzde de
yazılmaya, yeni gelenekler yaratılmaya devam ediyor. Sınıfsız sömürüsüz bir dünya, bağımsız demokratik bir ülke kurulana dek sürecek bu mücadele.

Ölüm orucu; direnişin doruk noktasıdır dedik;
çünkü bedende hücre hücre sürer. Ve ölümüne
direnme, “öleceğimi bilsem de vazgeçmeyeceğim” kararlılığı ortaya konulmuştur.
Mustafa Koçak, direnişinin 40. gününde şu sözlerle ifade etmişti direnme nedenini:
“Tüm herkesin adalete doyması için hayatımı
attım büyük kavgamızın ortasına. Feda olsun!”

Sonuç olarak;
1- Direnme hakkını bize kimse bahşetmedi, onu
biz kazandık! Direnme hakkı, mücadelemizle faşizmin yasalarında bile yer almıştır. “Baskıya karşı
direnme hakkı”, insanın en doğal, vazgeçilmez,
yasaklanamaz hakkıdır. Direnme hakkını dünya ve
Türkiye halkları olarak direnerek kazandık, direnerek
koruyacağız.

İşte bu cüret, bu kararlılık yenilmez.
Yenilmeyen tek komutan direniştir; ve ölüm
orucu, direnişin taarruz halidir.
Yenilmemek için HER KOŞUL ALTINDA SAVAŞI SÜRDÜRECEK BİR İRADE olması savaşın
yasasıdır.
Çünkü iradesi kırılan taraf savaşta yenilir.
Tarih ve sınıf bilinciyle, halk ve vatan sevgisiyle

2- Açlığın ve zulmün olduğu yerde halklar meşru
direnme hakkını kullanacaklar! Adaletin olmadığı
yerde adaleti sağlamak için halklar direnme hakkını
kullanacaklar!
3- Savaş iradeler savaşıdır! İktidar mücadelesinin
bir parçasıdır irade. Ve bu irade savaşında en meşru
hakkımız direnme hakkımızı sonuncumuza kadar
koruyacağız ve kullanacağız!
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çişleri Bakanı Soysuz Süleyman Yargıya
Nasıl Müdahale Ettiklerini İtiraf Etti!

Soysuz Süleyman Talimatı Veriyor; Yargı
Halkın Avukatlarına Operasyon Yaptırıyor
İlk Mahkemede Halkın Avukatları Tahliye
Oluyorlar…
Soysuz Süleyman Talimatı Veriyor; Halkın
Avukatları Tekrar Tutuklattırılıyor. Dünyanın dört
bir yanından 110 ülkeden binlerce avukat halkın
avukatlarına sahip çıkıyor….
Soysuz’un korkuları daha da büyüyor…
Soysuz talimat veriyor yargısına; Halkın
Avukatlarına 159 yıl hapis cezası veriliyor!
YARGI; FAŞİZMİN EMİRERİDİR!
FAŞİZMİN HUKUKU ADALETSİZLİKTİR;
ADALET İSTİYORUZ!
İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman 9 Ekim günü,
CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında konuştu.
Program aslında Suriye’deki işgali meşru göstermek
amacıyla yapılmıştı; ancak Soysuz’un Parti-Cephe
korkusu o denli büyükki, mezarlıktan geçerken ıslık
çalmak misali; Suriye hakkında iki cümle kurmadan
“terörle mücadeledeki başarı”larından bahsediyor.
Ve konuşmasında halkın avukatlarına yönelik bir
de itirafta bulundu. Halkın avukatlarının tahliye kararından saatler sonra nasıl müdahale edilerek tutuklandıklarını itiraf etti.
Evet, mahkeme kararlarına nasıl müdahale ettiklerini, yargı mekanizmasının emir-talimatla işlediğini
faşizmi tanıyan herkes bilir. Ancak ilk kez devletin
içişleri bakanı tarafından itiraf edilmiş oldu.
İtirafçı yaratılarak yüzlerce devrimcinin nasıl
tutuklandığı, halkın avukatlarının, sanatçılarının,
mühendis-mimarlarının bu komplolara nasıl dahil
edildikleri de görülmüş oldu.
ÜÇ-BEŞ İTİRAFÇI HAİNİN İFTİRALARIYLA
DEVRİMCİ HAREKETİ BİTİREMEZSİNİZ!
Şöyle diyor Soysuz: “DHKP-C terör örgütüyle ilgili, Türkiye hiç olmadığı kadar iyi bir noktada. Sebebi
şu:İki türlü yapılanması var; kırsal ve şehir yapılanması. Kırsal yapılanmasını bitirdik, yok kırsal yapılanması. Şimdi yine romantik bir şekilde birileri çıkmak istiyorlar; ama kolay değil.”
Bitiremezsiniz Soysuz Süleyan; DHKP-C’yi
bitiremezsiniz. DHKP-C bir halk hareketidir. Ne
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kırda ne de şehirde bitiremezsiniz. DHKP-C halktır. Kökleri halkın içindedir; çok derinlere salmıştır köklerini. Halkın olduğu her yerde DHKP-C
olacaktır. Tam “bitirdik” dediğiniz yerden binlerce
filiz
verip
fışkırır…
Anadolu
çok
“Süleymanlar” gördü… Soysuz’u da hak ettiği
yere gönderecektir…
“DHKP-C ile ilgili, Türkiye hiç olmadığı kadar iyi
bir noktada”ymış… Neymiş iyi noktanız?
Üç-beş itirafçının iftiralarıyla 200’ün üzerinde devrimciyi tutuklatmak mı? Komplolarla, tutuklamalarla
DHKP-C’yi bitirebileceğinizi mi sanıyorsunuz?
Devrimcileri bitirmek için bütün halkı, tek bir
insan kalmayana kadar tutuklasanız dahi devrimcileri bitiremezsiniz.
Faşizmin mahkemeleri, yargısı, yasaları hiçbir
zaman halk için olmamıştır. Onlar, adaleti sağlamak için değil, adaletsizliği meşrulaştırmak için
vardır. Faşizmin terörüne, katliamlarına, işkencelerine, saldırılarına meşruluk kazandırmak için vardır.
Soysuz itiraflarına devam ediyor: “Şehir yapılanması konusunda da burada sizinle paylaşmam gerekir: DHKP-C terör örgütünü ayakta tutan, örgütün
avukatlarıdır. Ne zaman örgütün avukatlarına yönelik bir operasyon yapıldı; örgüt hareket kabiliyetini
kaybetti. Bu kadar net. Yani şu anda içeride olan
bu avukatlar; örgütün bütün ilişkilerini, bütün o
uluslararası bağını, yurt içi-yurt dışı tüm bağlarını, kırsal-şehir bütün bağlarını kuruyorlardı.
Avukat oldukları için de kendilerine ait imtiyaz alanında bunu sağlıyorlardı” diyor.
Soysuz Süleyman; ağzına geleni söyleyince herkes inanacak sanıyor. Bu yüzden fütursuzca sıralıyor
yalanlarını. Hadi biraz daha gayret et; enflasyonun,
parsel parsel satılan topraklarımızın, yağan yağmurun, dökülen yaprağın, efendiniz emperyalizmin sizi
aşağılamalarının hepsinin nedeni bu tutuklu avukatlar de!
Ya da kestirmeden, bugüne kadar işlenen ve
işlenecek bilimum suçların sebebi bu avukatlarıdr de! 159 yıl az gelir, binlerce yıla çıkar hapis
cezalarını!
Ama yok; yine de gizleyemezsiniz halka karşı
işlediğiniz suçları. Yaptığınız hiçbir saldırıya meşruluk kazandıramıyor, halkı da bu söylediklerinize
inandıramıyorsunuz. Bu yüzden inandırıcılığı artsın
diye yalanlarınızı büyütüyorsunuz.
Peki soruyoruz; hani nerede o dilinden düşürme-
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HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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diğiniz hukuk devleti? Hangi
delile, hangi mahkeme kararına
dayanarak yapıyorsun bu açıklamayı? Var mı söylediklerine
ilişkin tek bir kanıtın?

sayın bakan?” diyerek DHKP-C’yi
Amerikan uşağı Fethullahçılar ile
yan yana getirerek karalamaya
çalışıyor.

Hayır yok; Soysuz’un yukarıdaki alıntıda söylediği yalanlarını doğrulayacak tek bir kanıtı,
delili yoktur. Fakat faşizmin mahkemelerinin hizmetinde olmasının rahatlığıyla konuşuyor.

Soysuz gazeteciyi duymuyor
bile, konuşmasına devam ediyor;
“Geçmiş ilişkilerinden dolayı.
Yani malesef yani ve bir dönem
de korkutmuşlar yani sindirmişler. Allah’a şükür
o barajı Türkiye aştı.

“Ve çok uzun zamandan beri ilk kez DHKPC’nin içerisinde, finans dahil olmak üzere, finans
alanı dahil olmak üzere, operasyon alanı dahil
olmak üzere, çok iyi işler söktük.” diyor.

Ve çok uzun zamandan beri ilk kez DHKP-C’nin
içerisinde, finans dahil olmak üzere, finans alanı
dahil olmak üzere, operasyon alanı dahil olmak
üzere, çok iyi işler söktük…”

Gazeteci; “Çok iyi işler?” diyerek o “işlerin” ne
olduğunu soruyor.

Böyle devam ediyor Soysuz. Bir yandan devrimci şiddet eylemlerinin gücünden nasıl sarsıldıklarını itiraf ediyor, bir yandan da güya “romantik” diyerek küçümsemeye çalışıyor.

Soysuz cevap veriyor; “Söktük; yani 4-5 tane iyi
itirafçı yakaladık ve bütün örgütü bize verdiler (sırıtarak) ve biz bunu sağlamış olduk. Yani Türkiye’nin
attığı belki de son 3-4 yılda en önemli; çünkü bunlar
şöyle: Türkiye’nin canını sıkan örgütler ve zaman
zaman yaptığı eylemlerle de CANIMIZI DA ACITAN
ÖRGÜTLER.”
Evet Soysuz; saldırılarınızın asıl nedeni de budur;
siz halka her türlü baskıyı, terörü, işkenceyi yapacaksınız, her türlü terörü uygulayacaksınız, zulmedeceksiniz, katledeceksiniz… Ama kimse size sesini
çıkartmayacak, kimse sizden hesap sormayacak...
Herkes köle gibi önünüzde eğilecek… DHKP-C
“zaman zaman canınızı acıtıyor” öyle mi?
4-5 itirafçıyla DHKP-C’yi “söktünüz” öyle mi?
Peki bu korkunuz niye? Neden yerli-yersiz DHKPC’yi anmadan tek bir açıklama yapamıyorsunuz?
Suriye’deki işgalciliğinizi anlatın. Programın konusu
Suriye; DHKP-C ile ne ilgisi var? Tabii ki, öyle değil;
DHKP-C korkusu Soysuz’u terk etmiyor… Gündem
ne olursa olsun başka türlü cümle kuramıyor…
Yarattığınız 4-5 itirafçı hainin iftiralarıyla yapabilecekleriniz en fazla bunlardır. Yüzlerce insanı yalan
iftiralarla tutuklatıp hapis yatırabilirsiniz.
Devrimcileri katlederek, hapishanelere atarak bitiremezsiniz.
“Şeyleri, cesametleri* PKK kadar bir örgüt olmasa
da; ama ağları, romantiklikleri, malesef bunu söyleyeyim, malesef bu örgütlerin MLKP ve DHKP-C’nin
kendilerine ait özgün bir yapıları daha var. Belki de
bunu ilk kez söylüyorum. Devlet içinde bir takım yerlere gelmiş insanların da bunlara sempatisi var.”
Gazeteci araya girip; “FETÖ de böyle değil miydi

Sarsılacaksınız Soysuz Süleyman! Devrimci
Eylemlerimiz
Beyninizde
Patladıkça
Sarsılacaksınız!
Soysuz’un şükrederek “o barajı Türkiye aştı, çok
iyi işler söktük” gibi üst perdeden konuştuğuna bakmayın, O’na DHKP-C’siz açıklama yaptırmayan gerçek DHKP-C’nin adalet anlayışıdır. Çünkü DHKPC’nin adaleti Halkın Adaleti’dir. Halka zulmedenler,
halk düşmanları halkın adaletinden de korkarlar.
Soysuz’un korkusu halkın adaletinden korkusudur.
DHKP-C, her gün eylem yapan bir örgüt de değil.
Peki neden bu kadar korkuyorlar DHKP-C’den?
Neden yerli yersiz diğer örgütlerle birlikte DHKPC’nin de adını anarak saldırıyorlar?
Çünkü, DHKP-C’nin eylemleri rastgele seçilmiş eylemler değildir. Suçlu-suçsuz ayrımı vardır
DHKP-C’nin eylemlerinde. Halk düşmanlarının
korkması bundandır. Çünkü DHKP-C’nin adaleti
faşizmin adaletine benzemez. Halkımız tarafından adı HALKIN ADALETİ ile birlikte anılır.
Halka karşı suç işleyenler halkın adaletinden korkarlar… Soysuz ve onun gibilerinin korkusu bundandır. Cephe’nin adalet anlayışı Soysuzlar’a saraylarında rahat yüzü vermemektedir. Canlarının
“acı”ması da bundandır.
Devrimciler
İnsanlarıdır!

Dünyanın

En

Romantik

Evet, devrimciler dünyanın en romantik insanlarıdır da aynı zamanda. Ancak devrimcilerin romantikliği burjuvazininkine benzemez.
Burjuvazi “gerçekçi”dir, romantik değildir. “Babana
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

bile güvenmeyeceksin” der. Çünkü, bencildir, kendinden başka kimseyi düşünmez. Başkalarının sırtına basarak, başkalarının kanını emerek yükselir.
Kendi çıkarları için babası dahil herkese kazık atabilir.

uğratıp, gerçekleşmesi imkansız hayaller peşinde
koşturan sizsiniz. Pembe hayallerle uyutan ve yavaş
yavaş mezarını da kazan bir romantizmden bahsetmiyoruz. Bu romantizm soysuzlara aittir, burjuvazinin
romantizmidir…

Burjuva romantizmi, hayalcidir. İdealizmden beslendiği için, emperyalizm ile-kapitalist düzen ile
dünya halkları arasındaki çelişkiyi yok saymaya hizmet eder. Temelsiz düşsel bir dünya yaratır.

Devrimciler ML bilimsellikle hayallerimizi gerçekleştirebilmek için tüm gücüyle mücadeleye katılır.
Devrimci romantizm, devrimin olduğu günün hayaliyle çalışmaktır. Şehitlerini, halkının acılarını her an
hissedip onlardan öğrenmek bakışlarını hep üzerinde hissederek savaşmaktır. Halkını, vatanını satmak değil, halkı için, vatanı için, inandığı değerler için kendini feda edebilmektir.

Biz devrimcilerin romantizmi ise materyalist
temeldedir, sosyalist gerçekçiliktir bizimkisi. Sizin o
küçümsemeye kalktığınız devrimci romantizm yaratıcıdır, üretkendir.
Sizin düzeninizin çözmekten fersah fersah uzak
olduğu sorunları bir çırpıda çözecektir; çünkü özel
mülkiyete ve sömürüye son verecektir. Bu nedenle
halkın içinden kahramanlar çıkarır bizim ideolojimiz.
Halkı, düzenin gerçeklerine gözlerini kapasın diye
dizilerle-reklamlarla uyuşturucuyla beyinleri dumura

Soysuz gibilerin asla sahip olamayacağı bu
değerler, onları daha saldırganlaştırıyor. Ama nafile;
kendilerini bekleyen sondan kaçamayacalar!
FAŞİZMİN ADALETSİZLİĞİNE BOYUN EĞMİYOR, ADALET İSTİYORUZ!
(*Cesamet: Büyüklük-irilik.)

Halkın Avukatları İçin;
Yaşasın Halkın Avukatları’nın Anti-Emperyalist Dayanışması!
Avrupalı demokratik, ilerici avukatlar; Halkın Hukuk
Bürosu dosyasında 18 avukatın ceza almasına yol açan
koşulları aydınlatmak için, 13 ve 15 Ekim tarihlerinde
İstanbul’da Türkiyeli avukatlar ve Çağdaş Hukukçular
Derneği üyesi avukatlar ile görüşmeler yaptı. Ayrıca İstanbul Barosu’nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Toplantıya katılan ve Halkın Avukatları’na destek
veren avukat ve baro heyet isimleri şu şekilde;
*ELHD (Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin
Avrupalı Hukukçular Birliği)
*AED- EDL (Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği)
*OIAD (Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatları
İzleme Örgütü)
*IADL (Uluslararası Demokrat Avukatlar Birliği)
*Progress Lawyers Network (İlerici Avukatlar Ağı)
*Giurusti Democratici (Demokrat Hukukçular)
*CCBE (Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Kon-

seyi)
*Frencn Natiolan Bar Counsel (Fransa Ulusal Barolar
Birliği)
*Unione Camere Penali İtaliane (İtalyan Ceza Avukatları Birliği)
*İtalian National Bar Associatıons (İtalya Barolar
Birliği)
*DSF AS (Sınır Tanımayan Savunma)
*UIA (Uluslararası Avukatlar Birliği)
*OBFG/ Avocats.be (Belçika Fransızca Konuşan Barolar Birliği)
*Atina Barosu
*Barselona Barosu
*Berlin Barosu
*Brüksel (Fransızca Konuşanlar) Barosu
*Brüksel (Flemenkçe Konuşanlar)
*Liege Barosu
*Viyana Barosu

Halkın Matbaasındaki Umudun Adı Bile
Düşmanı Tahammülsüzleştiriyor!

Ama istediğiniz kadar silin yazılmamalarımızı biz de
yeniden yeniden yazacağız. Halkın matbaalarını asla boş
bırakmayacağız. Yazılmalarımızı silerek bizleri yıldıramazsınız! Duvarlar Halkın Matbaasıdır!”
Tarihimizi Onurlandıran
Büyük Direnişimizi Selamladık!
İstanbul Armutlu Halk Cephesi, 20 Ekim’de mahallenin
merkezi bir yerine, üzerinde; “Selam Olsun 2000-2007
Büyük Ölüm Orucu Direnişimiz’e! Halk Cephesi” imzalı
pankart astı.

İstanbul İkitelli Mahallesi’nde, mahallenin birçok
yerine önceden işlenmiş olan duvar yazılamalarını
AKP’nin kiralık katil polisleri, 15 Ekim’de zırhlı tenekeleriyle mahalleye gelerek sildi.
Konuyla ilgili 16 Ekim’de yazılı açıklama yapan
İkitelli Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi; “Buradan
katillere sesleniyoruz! Yazılarımızdan bile korkuyorsunuz.
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İşimizi İstemenin Karşılığı Her Gün İşkence, Gözaltı, Para Cezası...
Teslim Olmayacağız, Direnişimizi Zaferle Taçlandırana Kadar Devam Edeceğiz!
Yüksel Direnişi ilk günkü ısrarıyla
1080 (bin seksen) günü aşkın süredir
devam ediyor. Direnişçilerin talebi
sadece işlerine geri iade edilmek ve
halk için adaletin sağlanması.
Durdurulamayan Yüksel Direnişi’nden;
“Şu anda devletin polisi, Anayasal
hakkımızı engelleyerek suç işliyor!
Emekçiyiz Haklıyız Biz Kazanacağız.”
“Her gün gözaltı, işkence, tutuklama tehdidi. İşte buradayız, vazgeçmedik. İşimizi geri istiyoruz! İşimizi geri verin, bu iş huzur içinde
çözülsün.”
“İşini isteyen iki insana onlarca
polis geliyor. Peki, çocuklara tecavüz
edilirken neredeler? 15 yaşında kızlar
satılırken neredeler?” diyen Mehmet
Dersulu ve Nazan Bozkurt gözaltına

alındı. Direnişçileri ölümle tehdit
eden işkenceci polis Metin Koç,
Mehmet’in montunu ve önlüğünü
parçaladı
“Halkımız, işini isteyen iki insana
bunca adamla gezen polise söyler
misiniz, çok komik duruma düşüyorlar. İki kişiyiz iki! Şunların haline
bakın!”

Bakırköy Özgürlük Meydanında Nursel Tanrıverdi’nin Direnişi Sürüyor

Mimar Alev Şahin’in direniş
günlüklerinden derlediklerimizi
okurlarımızla paylaşıyoruz;
16 Ekim – 985. Gün: KHK’lar
ölümdür diyoruz. Ölenlerimiz işe
aide edilirken kalanlarımız zulüm,
açlık ve yoksulluk kıskacında yaşamaya zorlanıyor diyoruz. Bir şey
daha diyoruz; zulüm varsa direniş
de var. Biz yaşamak için direniyoruz.
17 Ekim – 986. Gün: İstanbul

Felsefe öğretmeni Nursel Tanrıverdi, KHK ile ihraç edildi ve bu
nedenle 135 haftadır işini İstanbul
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda geri
istiyor! Yine direnişçi olan meslektaşı
ve yoldaşı Selvi Polat polisin gözaltılarda uyguladığı işkenceden dolayı
sakatlandı, bu nedenle tedavi görüyor!
Tüm saldırılara ve yıldırma girişimlerine karşı direnişlerimizi ısrar
ve kararlılıkla sürdüreceğiz!

CHP’li Canan Kaftancıoğlu;
Onurun Varsa Mahir Kılıç’a Verdiğin Sözü Tut!
Mahir Kılıç açlık grevi direnişinin 60’lı günlerine
gelirken şu açıklamayı yaptı:
“Ağrılarım dayanılmaz bir hal aldı ve süreklilik
kazandı ama ne olursa olsun sonuna kadar buradayım,
düşsem dahi Canan Kaftancıoğlu’nun kapısında düşeceğim… Belki süreci uzatarak kendi egonuzu tatmin
ediyorsunuz merak etmeyin CHP-Canan Kaftancıoğlu
ben işime engelli olarak da devam ederim. İşimi ekmeğimi

Dev-Genç Bitirilemez!

CHP İl Başkanlığı önünde Mahir
Kılıç, Düzce AKP İl Binası önünde
ben işimi istiyorum diyerek oturma
eylemi yapıyorsam ne farkı kalıyor
iktidar ile ana muhalefetin.

geri istiyorum.”

DİH’li Türkan Albayrak’ın 2010 Yılındaki
Paşabahçe Direnişinin Günlüklerinden Oluşan Kitabının İmza Günleri Yapıldı…
Türkan Albayrak 2010 yılında Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde 118 gün süren son 7 gününde açlık grevi
yaparak kazandığı Paşabahçe Devlet Hastanesi önündeki
direnişinin günlüklerini kitap haline getirdi. Albayrak
ilk imza gününü 29 Eylül’de İstanbul Okmeydanı İdil
Kültür Merkezi’nde ikinci imza gününü ise Kadıköy
Ada Kafe’de yaptı.

Dev-Genç’liler geçtiğimiz günlerde Samsun, Boğaziçi Üniversitesi,
Kadıköy, Sarıyer ve Fatih’te Mustafa Koçak için bildiri dağıtımları,
pankart asma, yazılama ve pullama-şablon çalışmaları yaptılar.
Dev Genç tarafından Mustafa Koçak için bir yapılan açıklamada
“Yaptığımız ve yapacağımız her eylem, yazılan her yazılama, dağıtılan
her bildiri Mustafa’yı yaşatmakta ve zaferi kazanmakta birer aracımızdır!
Direnişi halkımıza anlatmalıyız. İmza kampanyası, eylemleri, Ankara’ya
yapılan yürüyüşü ve saldırıları, aileyle yapılan eylemleri ve bir bütün
olarak Ölüm Orucu eylemini duymayan kimse kalmamalı.” denilerek
tüm Dev-Genç’liler göreve çağrıldı.

AKP Faşizminin Eli Kanlı Alçak Polisleri,
Güpegündüz Devrimcileri Kaçırıp İşkence Yapıyor!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 15 Ekim’de saat 15.00 civarında,
AKP’nin korkak polisleri, mahallede bulunan Dev-Genç’li Ezgi Kul,
Vedat Doğan ve Yunus Emre Didin’i işkenceyle kaçırdı. Yaşananlar
hakkında 17 Ekim’de bir açıklama yapan Dev-Genç kısaca “Gözaltılarla,
tutuklamalarla, kaçırmalarla ve işkencelerle bizi bitiremezsiniz!” dedi.

Mahallelerde
Grup Yorum’un
Sesini Duyuruyoruz!
İstanbul Armutlu Halk Cepheliler 19
Ekim’de halka Grup Yorum’un direniş
süreci anlatıldı ve mahallenin birçok yerine
Grup Yorum ile ilgili duvar yazılamaları
yapıldı.
Türkülerimizi Meydanlarımızda, Anadolu’muzun Dört Bir Yanında Haykıralım Diye Açlığın 164’üncü Günündeyiz!

Bahar Kurt; 138’inci gününde,
Barış Yüksel; 132’inci gününde,
İbrahim Gökçek; 131’inci
gününde,
Helin Bölek; 129’uncu gününde,
Ali Aracı; 57’inci gününde.
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EMPERYALİZME UŞAKLIĞIN, İŞBİRLİKÇİLİĞİN VARDIĞI SON NOKTA:

ABD İKİ SADIK UŞAĞINI, TÜRKİYE'Yİ VE YPG'Yİ HEM SAVAŞTIRDI
HEM IŞİD'E GARDİYANI YAPTI!

YPG Komutanı Mazlum Kobani
önünde iki işbirlikçisini seyirlik oyun gibi savaştırıp
mperyalist haydut ABD; IŞİD, El Nusra gibi
sonra adeta, “durun, siz kardeşsiniz” diyerek halklarçeteleri besleyerek Suriye’yi savaşa sürüklela alay ediyordu.
di. 2011’den beri Suriye halklarının direnişini
kıramayan ABD, bir yandan Suriye bataklığından çıkTrump bu sözlerle aynı zamanda iki “sadık” işbirmak için yeni hamleler yaparken bir yandan da AKP ve
likçisini nasıl idare ettiğini de itiraf etti. Böylece ABD
YPG/PYD gibi işbirlikçilerini kendi çıkarları için kullanemperyalizmi bu kadar pervasızca ve küstahça,
maya devam ediyor.
dünya halklarıyla alay ederek, gerçek amaçlarını bir
kez daha ve açıkça ortaya koydu. “Biz çıkarlarımız
ABD emperyalizmi; Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiiçin her şeyi yaparız, herkesi kullanırız, işimiz bittiğinne (Güney Kürdistan) başlattığı “Barış Pınarı
de de fırlatıp atarız” dedi. Hemen ardından da iki
Harekatı”na 9 Ekim’de onay vererek yıllardır en sadık
sadık işbirlikçisine yeni bir görev verdiğini açıkladı.
işbirlikçisi olma yolunda ilerleyen YPG/PYD’yi
Hem Türkiye hem YPG, IŞİD’li mahkumların
Türkiye karşısında yüzüstü bırakmış oldu.
güvenliğinden sorumlu olacak. Yani ABD emperBu gelişmeler üzerine YPG/PYD sözcüsü, “sırtıyalizmi hem Türkiye’yi hem
mızdan hançerlendik” diyeYPG/PYD’yi IŞİD’lilerin gardiyarek ABD’ye sitem etti. Oysa
Trump: "ABD petrolü güvenceye aldı. Kürtlerle nı yaptı.
2016’da “Fırat Kalkanı”,
Elbette sorun ABD emperyaliz2018’de “Zeytin Dalı” süre- Türkiye IŞİD savaşçılarının güvenliğini sağlayacak.
minin niyetlerinin, politikalarının ne
cinde oldugu gibi daha önce
olduğu değil. Bu çok açık zaten:
defalarca hançerlenmişlerdi.
ABD emperyalizmi, 70 yıllık sadık
ABD emperyalizmi çıkarlaişbirlikçisi Türkiye oligarşisini ve
rı neyi gerektiriyorsa ona
AKP
faşizmini memnun etmek,
uygun davranıp her iki
ağızlarına bir parmak bal çalmak
sadık işbirlikçisini kullaniçin işgali başlatmasına onay verdi.
maya devam edeceğini
hiçbir zaman gizleme
Daha sonra da ekonomik yaptıgereği duymadı.
rımlarla tehdit ederek, çizilen sını“Barış Pınarı Harekatı” SDG komutanı kameralardan IŞID’lileri izliyor rın dışına çıkılmasına engel oldu,
Türkiye’yi ateşkese -zorla- ikna
adı verilen, ABD emperyalizetti. Çıkarları bunu gerektiriyordu, böyle yaptı. Bu
minin onayı ve desteğiyle süren işgaldir. İşgale 120
gayet açıktır. Sorun Kürt milliyetçi harekin geldiği
saat ara verilmesinin ardından açıklama yapan
noktadır. PKK/PYD çizgisinin bu gerçeğe rağmen,
Trump, Türkiye ve YPG ile varılan mutabakatı överek
her şey bu kadar ayan beyan ortadayken, işbirlikçilik“başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu” söyledi.
te, uşaklıkta ısrar etmeleri, emperyalizmin çıkarlarına
Trump, açıklamasında "ABD petrolü güvenceye
hizmet etmeye devam etmeleridir. Sırtını halklara
aldı ve Kürtlerle Türkiye IŞİD savaşçılarının
değil emperyalistlere dayamanın sonu hüsrandır,
güvenliğini sağlayacak" diyerek, IŞİD'li mahkumlaarkadan hançerlenmektir. İşbirlikçiliğin, uşaklığın
rın hem SDG hem de Türkiye tarafından denetlenevaracağı son nokta IŞİD’lilerin gardiyanlığını yapceğini söyledi. (Basından)
maktır.
ABD Başkanı Trump haydutlukta o kadar pervasızdı
Baş çelişki hala emperyalizmle dünya halkları
ki; varılan ateşkesin ardından twitter üzerinden yaptığı
arasındadır ve ABD emperyalizmi hiçbir halka
açıklamada, "Okulda 2 çocuğun kavga etmelerine
dost olamaz! Kürt milliyetçi hareket emperyalizmizin verip sonra da ayıracaksınız" dedi. Sanki iki
le savaşmadığı sürece kullanılmaya devam edeülkeden ya da halktan değil tasmalarından tuttuğu iki
cektir.
köpekten bahsediyordu. Bütün dünyanın gözleri

E
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BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!

Sayı: 142

27 Ekim 2019

U

UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞA ATIL;
HALK KOMİTELERİNE KATIL!

yuşturucu, insanın merkezi sinir sistemini hedef alır ve onu çökertir. Merkezi
sinir sistemi çökmüş bir insanın organları arasındaki bağlantı, organlarının birlikte ve
verimli çalışması da engellenmiş olur.
Bir insanın vücudunda bu etkiyi yaratan uyuşturucu, emperyalistler eliyle de halkın merkezi
sinir sistemine uygulanıyor. Halkın merkezi sinir
sistemi GENÇLERDİR.
Gençleri etkisiz bırakarak, halkın geleceğini
çalıyor. Çünkü gençlik gelecektir.
Geleceğimizi, gençlerimizi kurtarmak ve
onları korumak istiyorsak UYUŞTURUCUYLA
SAVAŞ KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENMELİYİZ.
Uyuşturucu sadece İstanbul’da, merkezi şehirlerde değil; tüm ülkemize yayılmış durumda. Yani
tüm halkımızın ortak bir sorunu.
- Adıyaman’da 20 Ekim’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı üç kişi gözaltına
alındı. M.U.B, A.A. ve A.Y isimli 3 kişi tutuklandı.
- Ankara’da Mamak Gökçeyurt Mahallesi’nde
bulunan bir çiftlikten 18 Ekim günü uyuşturucu
dağıttıkları için altı kişi gözaltına alındı. Çiftlikte
bulunan üstü kapatılmış bir kuyu içinde beş kilo
eroin bulundu.
Antalya’da Muratpaşa ilçesine bağlı
Kızıltoprak Mahallesi’ndeki bir evde 16 Ekim’de
yapılan aramada üç kilogram eroin bulunduran iki
kişi tutuklandı.
- Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kilo skunk
bulunduran S.O. ve M.A.İ isimli 2 kişi 16 Ekim’de
gözaltına alındı.
- Bursa Gemlik’te 16 Ekim günü 28 kişinin gözaltına alındığı bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.
21’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.
- Çanakkale’de 7-14 Ekim tarihleri arasında
uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan 21 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerinden
17,13 gr. sentetik kannabinoid yani bonzai, 24.79

gr. esrar ve 3.19 gr. metamfetamin çıktı.
- Eskişehir’de 18 Ekim günü uyuşturucu satan
yedi kişi gözaltına alındı. beşi „uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan“ ikisi ise torbacı olduğu
için gözaltına alındı.
- Gaziantep’te 21 Ekim’de uyuşturucu operasyonunda sekiz kişi gözaltına alındı.
- İstanbul Fatih’te 16 Ekim günü iki kişi uyuşturucu bulması için para verdikleri kişiyi uyuşturucuyu getirmeyince bir ara sokağa götürüp bıçakladı.
- İstanbul’da 18 Ekim günü, Ortadoğu’dan
getirdikleri 75 kilo uyuşturucuyu Avrupa’ya götürmek üzereyken Z.F.İ ve İ.T isimli 2 kişi yakalandı.
- Kastamonu’da 17 Ekim günü uyuşturucu
satan sekiz kişi gözaltına alındı, üçüü tutuklandı.
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi, Bartın ve
İstanbul’da basılan evlerde 2 gr. skunk, 210 gr
kubar esrar, 15 gr. kenevir tohumu ele geçirildi.
- Konya’da 16 Ekim günü, 970 adet ecstasy hap
ile 2.4 gr. eroin bulunduran dört kişi gözaltına alındı.
- Malatya’da 16 Ekim günü 29 kişi gözaltına
alındı. Üzerlerinden 13 gram bonzai, 15 gram
metamfetamin, 26 gram esrar, 34 uyuşturucu hap,
1 uyuşturucu madde kullanma aparatı çıktı.
- Nazilli’de 17 Ekim günü 4 kişi 47 gr. metamfetaminle yakalandı, 1’i tutuklandı.
- Rize’de Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde bir
eve yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı. 15
Ekim günü yapılan baskında 337 gram kubar
esrar, 214 gram toz esrar, 11 kök kenevir ve 50
gram kenevir tohumu yakalandı.
- Samsun’in İlkadım Mahalle’sinde 18 Ekim
günü 9 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden 51,77
gram esrar, 378 adet sentetik ecza hap, 1 adet
esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından
elde edilmiş 15 bin 670 lira para yakalandı.
- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 17 Ekim günü altı
kişi uyuşturucudan gözaltına alındı. Çorlu
Hıdırağa Mahallesinde son 1 ayda 90 kişinin
uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındığı, 23’ünün
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tutuklandığı ve üzerlerinden 1200 gram toz esrar,
190 gram esrar maddesi, 50 gram skunk,10 gram
kokain, 6950 gram bonzai, 420 gram eroin, 661
uyuşturucu nitelikli hap, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 4
mermi, 7 av fişeği, uyuşturucu madde satışından
elde edilen 7 bin 500 TL para çıktı.
- Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu
nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde 82
gr. kubar esrar, 27 adet extacy hap, 252 gr kenevir
tohumu yakalandı.
Yukarıda ülkemizdeki 17 şehirde yapılan uyuşturucu baskınlarının kısa kısa haberlerini verdik.
17 şehirde bir hafta içinde yapılan baskınların
durumu budur.
Emperyalistler uyuşturucu ile tüm halkımızı
hedef alıyor. Rize’nin bir köyünden Çorlu’nun bir
mahallesine kadar her yanı uyuşturucu ile zehirlemişler, zehirliyorlar.

Öte yandan, gümrüklerde 2018 yılında 5 bin
661 kaçak madde yakalama olayında 3 milyar 34
milyon lira değerinde malzeme yakalanırken,
kaçak madde aramalarında yakalanan en fazla
değere sahip madde UYUŞTURUCU oldu.
“Gümrüklerde 2018 yılında 1 milyar 320 milyon lira değerinde, 2019 yılının sadece ilk 4
ayında ise 478 milyon 740 bin liralık uyuşturucu madde yakalandı.“ (Basından)
Bunlar tesadüf değil. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin hedefinde halk çocukları vardır.
Uyuşturucuya karşı örgütlenmeliyiz.
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ,
zehirlenmeyi durdurmak için birlikte hareket etmemizi sağlayacak araçlardır.
Komiteleri kuralım, çocuklarımızı kurtaralım, satıcıları cezalandıralım!

DEV-GENÇ: FAŞİZMİN İŞBİRLİKÇİLEŞTİRME
SALDIRILARINA KARŞI DİRENEREK CEVAP VERİYORUZ!

İ

stanbul’da Dev-Genç çalışmalarına katılan Çağdaş
Aktaş, Alibeyköy’de 9 Ekim’de evinden gözaltına
alındı. Gözaltı gerekçesi olarak ise Grup Yorum’un
açlık grevi ile ilgili asılan dövizler gösterilmiştir.
Ancak AKP’nin katil sürülerinin amacı gözaltı işlemi
yapmak olmamıştır. Çağdaş Aktaş’ı Vatan Siyasi Şubeden
gelen iki polis “sohbet” adı altında başka bir odaya almışlardır.
Odada Çağdaş Aktaş’a kendisini Ali olarak tanıtan
bir polis “Beni hatırladın mı? Kahveden arkadaşlarını
almıştık, biraz daha caz yapsan seni de alacaktık. Her
şeyin altından sen çıkıyorsun sen salak mısın, sen
fedai misin? Bu mahalleden gideceksin, gerekirse biz
de sana yardımcı olacağız.” demişlerdir. Ayrıca farklı
farklı isimler söylenmiş, çeşitli silahlı eylemlerden bahsederek tehdit etmişlerdir.
Tüm bunlarla yetinmeyerek “Senden söz istiyoruz
buralardan gideceksin yoksa elimizdeki dosyalarını
açacağız Çok ağır cezalar alacaksın. Bak herkes
bıraktı gitti, herkes konuşuyor sen de bizi dinleyeceksin
bu senle son konuşmamız, seni takip edeceğiz, sen
burada bize inanmıyor olabilirsin, benim adım Ali
ben senin numaranı bulurum dışarıda da oturur
sohbet ederiz. Bu olayı arkadaşlarına anlatma seni
yanlış anlarlar başının derde girmesini istemeyiz” diyerek Çağdaş Aktaş’ı serbest bırakmışlardır.
Olayın ardından 15 Ekim tarihinde adını Ali olarak
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söyleyen polis kendi
numarasından görüntülü
aramıştır, arkadaşımız
açmayınca attığı mesajlarla tehditler savurmuştur.
Bizim Direnme Gücümüz İşbirlikçileştirme Saldırılarına Karşı 898 Yarasıyla Direnen Ayten Öztürkler’den, 38 Kiloluk
Bedeniyle Faşizme Açlığıyla Direnen Ölüm Orucundaki Mustafa Koçaklar’dan Geliyor.
Bizim tarihimiz işkenceciler karşısında canını verip
yoldaşlarını halkını koruyan kahramanların tarihidir.
Şehitlerimizden Esma ve Eyüphan Polat’ı gözaltına
alan işkenceciler şehitlerimizi iftiracı yapabilmek için
Eyüphan Polat’ın gözleri önünde eşi yoldaşı Esma
Polat’a tecavüz etmişlerdir. Bu işkence karşısında
Eyüphan Polat eşini yoldaşını sahiplenmiştir. Esma
Polat da mahkeme kürsülerinde bu işkenceyi anlatarak
teşhir etmiştir.
AKP’nin katil polisleri böyle bir tarihin sahiplerini
işbirlikçileştiremeyecek ağızlarından istedikleri sözü
alamayacaklar. Faşizmin tüm saldırılarına karşı direnerek
cevap vermeye devam edeceğiz!
Çağdaş Aktaş’ın başına gelebilecek her şeyden
Vatan Siyasi Şube polisleri sorumludur! Katil polise
ait olan “0555 080 17 83” nolu numarayı teşhir ediyoruz!
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!
ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

GRUP YORUM’UN AÇLIK GREVİNDEKİ
TUTSAK EMEKÇİLERİNDEN BAHAR KURT,
HAPİSHANE İDARESİNİN ZORLA MÜDAHALE TEHDİDİ
ALTINDA DİRENİŞİ SÜRDÜRÜYOR!

S

evgili Arkadaşlar Merhaba... Sevgi ve
hasretle sımsıkı kucaklıyorum hepinizi.
Nasılsınız?
Ben-biz
çok
iyiyiz.
Selamlarınızı, haberlerinizi alıyorum.
Size bir süredir günlük gönderemedim. Güncel
gelişmeler (mahkeme-Silivri vb.) son yazdıklarımda var, onlar bu mektuptan önce elinize ulaşmış
olur muhtemelen.
Bu postada size Edirne F Tipi’den gelen iki
çizim, anneme bana destek açlık grevi yaptığı için
açılan soruşturma ve cezanın fotokopisi ve
Silivri’de doktorla aramızda geçen diyalogu gönderiyorum. M.’e de bir kart var. Ayrıca bu kağıdın
üzerindeki çizimi de buradaki arkadaşlardan Rıza
Abi yaptı.
Rıza Abi daha ne çizimler yaptı, bir görseniz…
Hepsini
size
ulaştırmaya
çalışacağım.
Öncekilerden gönderemediklerim oldu, şu an
elimde değiller malesef. Bundan sonrasını gönderirim.
Bayram için yazdığınız kartları aldım bu
arada. Yazan isimlerin çoğunu tanımıyorum. Bu
güzel bir şey tabi. Herkese çok selam söyleyin ve
teşekkürlerimi iletin. C. ve M. Abi’nin mektuplarını da aldım, özel selamlarımı iletiyorum onlara.
Dün R.’nin gönderdiği kargo geldi. Abi görüşte
bahsetmese tam sürpriz olacaktı. İçliği de poları
da aldım, sıcacık giyeceğim.
Dün ne oldu; size anlatayım. Hapishane
doktoru ve hemşire beni görmeye geldiler.
Çok zayıf olduğumu söylüyorlar; ancak
doktor bu duruma rağmen göz temasımın, elkol hareketlerimin, konuşmamın çok iyi olduğunu söyledi.
Ama sanki gündüz bu değerlendirme yapılmamış gibi gece pat diye mazgalı açıp kontrole geldiğini söyledi gardiyanlar.

İdare “3-4 saatte bir kontrol edin, bilinç
kaybı varsa acile kaldırılıp müdahale edilecek”
demiş.
Müdahaleyi kabul etmemem ayrı bir tartışma.
Ama şu süreçte bilinç kaybından bahsetmeleri
çok saçma. Güldüm bu söze: “Sizce bilincimi
kaybedecek gibi bir halim var mı?” dedim gardiyanlara. Onlar da gülüyor, saçma bir şey yaptıklarının farkındalar. Gece uyandırmadılar. Bakalım
önümüzdeki günlerde neler olacak, haberiniz olur
zaten.
Hepinizi direnişimizin coşkusuyla sımsıkı
kucaklıyorum. Biz Kazanacağız!
05.10.2019
BAHAR KURT
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GRUP YORUM EMEKÇİSİ, HALKIN MÜHENDİSİ
BARIŞ YÜKSEL
TECRİT ve SANSÜRÜ,
1 SATIRLIK FAKSIYLA DELDİ.
O BİR SATIRDA NELER YOKTU Kİ?
YOLDAŞLIK;
BİR ÇİFT GÖZ OLMAK, BİR BEDENİN UYUMLU
ORGANLARI OLMAKTIR
YILLARCA GÖREMESEK DE BİRBİRİMİZİ, İŞİTEMESEK DE SESLERİMİZİ,
OKUYAMASAK DA SATIRLARIMIZI,
SÖZSÜZ-YAZISIZ DA ANLAŞABİLMEKTİR!
HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK!

GRUP YORUM EMEKÇİSİ ÖZGÜR TUTSAK BARIŞ YÜKSEL’İN
ANNESİ: “SANATÇILIK SUÇ DEĞİLDİR, GRUP YORUM ÜYESİ OLMAK
SUÇ SAYILAMAZ!”
Oğlum Barış Yüksel ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
bölümünden yüksek dereceyle mezun olmuş, master programını tamamlamıştır. Yedi aydır Silivri Hapishanesi’nde
tutuklu bulunmaktadır. Oğlum Grup Yorum üyesidir.
Grup Yorum üyeleri sanatsal çalışmalar yürütmekte
ve konserleri, albümleri binlerce hatta milyonlarca yurttaş tarafından takip edilmektedir.
Kişilerin sanat üretmesi, konser vermesi suç oluşturmamaktadır, bunu suç olarak tanımlayan bir yasal düzenleme de yoktur. Yine sanatçının kendi fikirlerini sanatına
yansıtıyor olmasının, muhalif bir duruş sergilemesinin de
bir suç değil, düşünceyi ifade etme biçimi olarak kabulü
gerekir. Nitekim bu durum, dünya ölçeğinde de bu şekildedir.
Şu anda oğlum Barış Yüksel ile birlikte dört Grup Yorum üyesi açlık grevinde.
Bugün itibariyle; Bahar Kurt 129 gündür, Barış Yüksel 123 gündür, Helin Bölek
120 gündür, İbrahim Gökçek 122 gündür açlık grevinde.
Çocuklarımız aç ve artık kritik noktadalar. Açlık grevini duyurmak, arabulucu çözüm bulmak istiyorum. Bir anne olarak oğlumun süresiz açlık grevinde
olması beni çok üzüyor. Bir gizli tanığın sözleri nedeniyle ve “Grup Yorum üyesi
olmak” gibi bahanelerle haksız, hukuksuz şekilde tutuklu bulunuyor.
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!
ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

Almanya-Hamburg Özgür Tutsaklarından Erdal Gökoğlu,
DEV-GENÇ’İN 50. YILINI SELAMLIYOR...

M

erhaba... Mektubunuzu aldım ama sanırım biraz geç oldu. Araya da hafta sonu
girince… İlk fırsatta düştüm yola. Ben
iyiyim sizler nasılsınız? Hep siz bana sevdiğiniz,
ilginizi çeken haberler gönderiyorsunuz. Bir değişiklik olsun bu gün de ben size bir kitapta okuduğum
hoşuma giden bir söyleşiyi paylaşayım. Malum elli
yaşına girip de her yerde “Biz genciz DevGenç’liyiz” diye haykıranlar var. Onları da selamlayayım böylece.
Adama soruyorlar “Eski Dev-Genç’liler ‘eski’
Dev-Genç’li olduklarını kabul etmezler…” vs diye.
Nedense aklıma pos bıyıklı birini görünce ‘aha bu
da eski solcuymuş…’ diye başlayan sohbetler geliyor. Ve devamındaki sihirli soru: Peki yenisi ne?
Tabi burada kastedilen başka; ama yine de bende
iyi düşünceler uyandırmıyor. Her neyse ben fazla
uzatmayayım o da hemen karşı çıkmış “yok öyle bir
şey” diye. Valla ne diyeyim doğruya doğru.
Şöyle anlatılıyordu o kitapta; evet eski bir DevGenç’li yoktur, olamaz. Çünkü Dev-Genç’liler
eskimez. Eskiyen geriler, gerileyen çürür. Bu
nedenle adımızın anıldığı, ruhi kimliğimizin
sorulduğu her yerde yumruklarımız havada bir
Dev-Gençli’yizdir.
Dev-Genç’lilik en başta devrimciliğin dinamizmi
militan ruhu ve coşkusudur. Zamanla mekanla ya
da yapılan işlerle sınırlandırılamaz. Her Cepheli bir
Dev-Genç’lidir aynı zamanda. Çünkü Dev-Genç
Cephe’nin devrimciliğinin okuludur, hayat boyu
sürer. Mezunları ise kahraman karanfillerimizdir.
Türkiye devriminin yolunu belirleyen kadrolar
Mahirler, Dayılar bu okulun öğrencileriydi. ML ideolojinin topraklarımızda hayat bulmasını sağlayan
ete kemiğe büründüren ve Anadolu ihtilalini başlatan onlardı. İhtilalimizin her aşamasında DevGenç’lilerin emeği izi ve yarattığı gelenekler vardır.
Ki tam elli yıldır Türkiye devrimine kan ve can vermeye devam ediyor.
İşte bu yüzden asla eskimeyen ve hep genç

kalan Dev-Genç’lileriz. Şan olsun 50. yılında DevGenç’imize ve yüreğinin pimini elinde taşıyan
Dev-Genç’lilere!
Ne mutlu ki böylesine onurlu ve görkemli bir
tarihin parçasıyım. Bu tarihi yolculuğa 90’da
dahil olan bir Dev-Genç’li olarak 30 yıllık mücadele tarihine de tanıklık ettim. Benim için eşsiz
bir hazinedir bu.
Hiç kuşku yok ki Dev-Genç’in tarihini devrim tarihinden ayrı düşünemeyiz. Onu yaratan aynı zamanda onunla var olandır. Dolayısıyla Dev-Genç tarihini ne akademik demokratik mücadeleyle sınırlandırabiliriz ne de klasik bir dernek ya da gençlik örgütlenmesine sığdırabiliriz.
Ortaya çıkışı 1970 Ekim kongresindeki müdahalesi ve yarattığı siyasal sonuçlarıyla bu sınırları fazlasıyla aşmıştır Dev-Genç.
Türkiye devrim mücadelesi 1960’lardan itibaren
Dev-Genç önderliğinde gelişmeye başlar. Ancak
Türkiye halklarını kurtuluşa götürecek ve devrim mücadelesine önderlik edecek MarksistLeninist bir partiye ihtiyaç vardır. Hayatın ve pratiğin içinde şekillenen bu süreç Dev-Genç kadrolarının önderliğinde tamamlanır ve 70’in Aralık ayında
TARİHE DAMGASINI VURACAK OLAN PartiCephe çizgisi geleneği böyle yaratılır.
Hiçbir şey tesadüf değildir. 50 yıllık revizyonist geleneği yırtarak Commer’in arabasını yakıp
6. Filo’yu denize dökenler, katil Elromu cezalandırıp Maltepeler’i Arnavutköyler’i yaratanlar,
düzen mi devrim mi tartışmalarına son noktayı
Kızıldere’de koyanlar, Dev-Genç okulunun
öğrencileridir. Mahir bu okulun başöğretmenidir.
Kimileri için Kızıldere bir sondur; ama DevGenç’li Cepheliler için bir başlangıçtır.
Tasfiyeciliğin inkarcılığın ve teslimiyetin kol gezdiği
yılarda genç Cepheciler yani Dev-Genç’liler kurtuluş
bayrağını yere düşürmezler. Dev-Genç okulunun
onurlu öğrencileri bu kez Dayı’nın öğretmenliğinde
Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye uzanan tarihin yaratı-

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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cıları olurlar.
Genç ve tecrübesizdirler eski kurtlar karşısında
ama Dev-Genç kararlılığı ve militanlığı sarsılmaz
inançları vardır. 12 Mart sonrasının ilk merkezi
örgütlenmesi İYÖKD (İstanbul Yüksek Öğrenim
Kültür Derneği)’nin kurulması ve Kurtuluş Grubu ile
atarlar ilk adımlarını…
Kocamustafapaşa
Direnişi’ni
İstanbul
Üniversitesi
işgali
ile
İstanbul
Teknik
Üniversitesi’inde 12 Mart sonrasının ilk boykotunu
gerçekleştiren bu inanç ve karalılıktır.
Yine tarihimizde önemli bir yere sahip olan
Kızıldere katliamı anmalarının ilki de bu süreçte
Taksim’de bir miting ile başlar. Kapatılan İYÖKD’nin
yerini İYÖD (İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği ve
sonunda DGF(DEVRİMCİ GENÇLİK FEDERASYONU) alırken 1978 1 Mayıs’ın da “Yolumuz
Çayanlar’ın
Yoludur” pankartıyla çıktıkları
alanlarda yeni bir
sürecin başlatıcısı olurlar. Artık
s a h n e d e
Devrimci
Sol
vardır.
1980’lere
gelirken halkların
yükselen mücadelesi
faşist
terörle bastırılmaya
çalışılır.
Gerek
mahalli
alanlarda gerekse
okullarda
faşist işgalleri kırmak için kampanyalar başlar. Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri (FTKSME) bu işgallerin kırılmasında önemli bir rol oynar. 80’lerden sonra
Amerikancı faşist cuntaya karşı verilen mücadelede
ve halkın özleminin tercümanı olan Silahlı Devrimci
Birlikler’de de Dev-Gençliler’in yeri tartışılmaz.
Özetlersek Dev-Genç, Mahirler’in yolunda büyüdü. Yeni gelenekler yarattı. Kanla yazılan tarihimizin
her sayfasında Dev-Genç’lilerin kanı canı ve emekleri vardır. Parti-Cephe’yi yaratan ve onunla var
olandır Dev-Genç.
Gençlik, devrimci mücadelenin her zaman motor
gücü oluştur. Bunun bilincinde olan egemenler gen-
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çliği örgütsüzleştirmek, yozlaştırmak, apolitikleştirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardır.
Özellikle de 12 Eylül faşist cuntasıyla birlikte bu politikalar daha da hız kazanmış; ancak orada kalmamıştır. En aşağılık ve ahlaksız yöntemlerle kesintisiz
bir şekilde bugün de sürmektedir. Çünkü gençliğin
toplum içindeki etkisini ve devrimci mücadeledeki
önemini biliyorlardı. Bu nedenle de en büyük yatırımları gençliği kazanmaya en azından sorun
olmaktan çıkarmaya yöneliktir.
Ne var ki bu o kadar kolay olmuyor. Faşist cuntanın “anlı-şanlı” komünistleri örgütleri teslim aldığı
kimsenin kafasını kaldıramadığı bir dönemde
“Cunta 45 milyon halkı teslim alamaz.” diyen ve
ölümüne direnen devrimcilerin mücadelesi halktan
karşılığını bulmakta gecikmez. Özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren Nisan Direnişleri ile boykot
ve işgallerle Dev-Genç önderliğinde yükselen
militan mücadele hiçbir zaman
akademikdemokratik
mücadelenin
sınırlarına hapsolmaz. Gerek
gençlik
içinde
gerekse halkın
diğer kesimlerinde
yükselen
mücadeleye yön
verir, destek olur.
İşçi ve emekçi
halklarımızın ‘89
Bahar eylemlerinden
3
Ocak
Genel
Direniş’ine
Çizim: Erdal Gökoğlu
Kozlu’dan,
Migros’a, Paşabahçe’ye, Kazova’dan Yüksel’e,
gecekondu direnişlerinden yoksul mahallelerin
örgütlenmesine, emperyalist savaşlara ve işgallere
karşı eylemlere, YÖK boykotlarından parasız-bilimsel- demokratik hak alma mücadelesine ülkemizin
bağrına bir hançer gibi saplanan emperyalist üslerden F Tipi tecrit saldırılarına uyuşturucu-yozlaşmaya karşı yürütülen mücadeleye kadar halen tüm
alanlarda halkın ve hayatın nabzının attığı her yerde
kırlarda ve şehirlerde bedel ödeyen ve bedel ödeten
önemli bir misyon üstlenmiştir Dev-Genç.
Bugünden bakınca son 50 yılın özellikle de 12
Eylül sonrası ve halen süren saldırıların önündeki en güçlü barikat olmuştur Dev-Genç ve Dev-
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Dev-Genç’li şehidimiz var. Kimi on sekizinde kimi yirmisinde belki otuzundaydı daha. Bu soyluluk bu
asalet, bu inanmışlık, bu fedakarlık, gönüllülük,
bağlılık ve bu sevgi karşısında hangi zehir etkili
olabilir, hangi saldırı hangi silah sonuç alabilir ki?
Onları tanımalı, onları anlatmalıyız. Tanıdıkça
göreceğiz, gerçekte yaşayan kim ölen kim?
Onları anlatmalıyız; çünkü herbirinin hayatı
ve mücadelesi, en yalın dille yazılmış derslerle
dolu bir kitaptır. Darda kaldığımızda, çözüm
bulamadığımızda, zayıf düştüğümüzde, coşkumuzda, sevincimizde sığınacağımız en güçlü
limandır. Onlardan öğrenip onlardan güç alacağız. Çünkü onlar bize kalan en güçlü mirastır.
Ve onlara verilmiş sözümüzü yerine getirmemiz
gereken sorumluluklarımızı unutmayacağız. Çünkü
onların gözleri her daim üzerimizde
Son olarak bir konuya daha vurgu yapmalıyım.
Bugün gençliğimizin pek çoğu okul diploma kariyer
ve gelecek kaygısı koşturmacası içinde kim için ne
Çizim: Erdal Gökoğlu için nasıl yaşadığını ve düşündüğünü bilemeyen
burnunun ucunu bile göremez hale getirilmiştir.
Genç’liler. Ve 50 yıldır onurla gururla başarıyla
Hayalleri ve geleceği ipotek altına alınmış korkunç
taşıyorlar bu bayrağı.
bir yozlaşmanın içine sürüklenmektedir. Bu düzenin
okulları gençliği apolitikleştiren sisteme uygun kafaBunun sırrı nedir derseniz esasen ortada bir sır ya
lar
ve tek tip aptal uzmanlar yetiştiren fabrikalardır.
da mucize falan yok. Halkın ihtiyaçları, mücadeleBurası
muhakkak ve ülkemizde yeterince malzeme
nin önümüze koyduğu sorumluluk ve tarihsel
var. Peki insan öğüten bu fabrikaların hammaddesi
zorunluluk ile birleşen Dev-Genç cüreti, coşkusu,
olan milyonlarca gencimiz ne olacak. İşte Devmilitanlığı ve kararlılığıdır. Bu kadar sadedir.
Genç’lilerin karşısındaki soru bu.
Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin dayattığı
Gençliği örgütleyen kazanan zaferin sahibi ve
tüm bencillikleri yozlukları enva-i çeşit vaatleri ellegüvencesi olur. Hiçbir Dev-Genç’li gençlerimizin
rinin tersiyle iten gencecik ömürlerini halkların kuryozlaştırılmasına, uyuşturulmasına ve kitleler halintuluşu ve vatanın bağımsızlığı için feda eden şehitde imha edilmesine seyirci kalamaz. Düşürülen halk
lerimiz 50 yıllık tarihimizin mimarları ve geleceğin
çocuklarını ayağa kaldırmak, onurlarını kazandıryönünü gösteren pusulamızdır.
mak milyonlarca gencimizi örgütlemek ve savaştırHalkın adaletini kuşanan Hamiyetler’i, Hakkılar’ı,
mak en başta Dev-Genç’lilerin görevidir. Bunun için
Ferdalar’ı, Erol, Ekrem, Akın, Özlem ve Günerler’i,
yeterince nedenimiz yapabilecek gücümüz siyasi
Ali Rızalar’ı bir düşünelim. Canından geçen ama
cüretimiz bilgi ve tecrübemiz var. Her Dev-Genç’li
sırrını teslim etmeyen Birtan Altunbaşları, İsmail
bir okul her Dev-Genç’li bir ordudur. İstersek
Bahçecileri bir düşünelim. Ya da kendileri dışarıda
önümüzde kimse duramaz.
olmalarına rağmen Zehra-Canan kardeşleri feda
Cephe’nin dinamosu Dev-Genç 50. yılında da
kuşağını bağlayıp adalet arayan Uğurlar’ı
“Tek
Yol Devrim, Kurtuluşa Kadar Savaş” demeŞengüller’i, kor ateşlerde yanan Berrinler’i
ye
devam
ediyor. Biz Dev-Genç’liyiz, önderlerimizin
Sultanlar’ı, açlığın koynunda ömürlerini yiyen
yolunda şehitlerimizin izinde kavganın önünde
Cengizler’i Gülnihaller’i…
hayatın içindeyiz.
Ve çocuklarımızın ahını mahşere bırakmayan
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler!
Elif-Şafak-Bahtiyarlar’ı nasıl unutabiliriz ki?
Sevgi ve selamlarımla
Evet onlar devrimciydi, onlar Dev-Genç’liydi.
Yaşamın ve ölümün anlamını biliyorlardı… Yüzlerce
Erdal
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MAHALLE DİRENİŞLERİMİZDEN
KÜÇÜKARMUTLU

K

üçükarmutlu, boğazın
tepelerinde yoksul halkın yaşadığı bir bölgedir. Boğaza tepeden hakim
olması ve doğal güzelliği her
zaman mafya bozuntusu faşist
çete artıklarının ve holdinglerin
iştahını kabarttı.
Küçükarmutlu ve çevresine
önceleri Alarko Holding göz koymuştu. Ama daha sonraları doğrudan polisle iç içe çalışan faşist
mafya bozuntusu çeteler bölgeyi
işgal edip parsel parsel satmaya
başladılar.
Kiraların işçi-memur maaşından fazla olduğu
İstanbul’da
yaşam
savaşı
veren emekçiler
1989 yılı başlarında kendiliğinden
buraya yerleşmeye ve insanın
ancak
başını
sokabileceği kondular yapmaya
başladılar.
Küçükarmutlu
ülkemizdeki sınıfsal çelişkinin ve
sömürünün korkunç boyutlarının
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tüm çıplaklığıyla görüldüğü bir
bölgeydi. Bir yanda şatafatlı villalar ve her şeye sahip holding
patronları, bir yanda villaların
bahçelerindeki köpek kulübelerinden daha ilkel gecekondular.
Ve yoksulluktan kondusuna
sağlam bir dam koymak için çırpınan gecekondu halkı...
Küçükarmutlu Halkı Direnerek
Yaşamasını Öğrendi
23 Temmuz 1990
Küçükarmutlu halkı yoksulluğunun
getirdiği
sıkıntılarla
boğuştuğu gibi bölgeye yerleşti-

ği andan itibaren faşist mafya
bozuntularının kurşunlarıyla ve
polis copuyla da tanıştı.
Düzen partileri hep oy avcılığına boş vaadlerle halkı oyaladılar. Sözde yıkım yapmayacaklardı. Ama sonuç değişmedi.
Düzen partileri de halka burayı
çok
görüyordu.
Küçükarmutlu’lu yoksul halkın ANAP döneminde de,
sözde “halkçı” SHP’li belediyeler döneminde de evi başına yıkıldı. Halk evini yaptı,
düzen partileri yıktı.
Düzen partilerinin gerçek
yüzünü yaşayarak gören halk
devrimcilere
kucak
açtı.
Devrimciler halka sahip çıktı.
Halkın güçlüklerini paylaştı.
Evlerinin yeniden yapımına ve
korunmasına destek verdi.
GEYAD kuruldu.
Halk
artık
örgütlüydü.
Sorunlarını GEYAD’la konuşup
tartışıyor, çözmeye çalışıyordu.
Halkı örgütleyen, çıkar hesaplarını bozan GEYAD artık faşist
mafya bozuntularının, polisin
boy hedefiydi.
GEYAD defalarca basıldı.
Yöneticileri ve üyeleri olan halk
defalarca gözaltına alındı, işkenceden geçirildi, tehdit edildi,
baskı gördü. Ama bu saldırılar
kâr etmedi. GEYAD ve gecekondu halkı yılmadı. Polis çareyi

GEYADI’ı kapatmakta buldu.
GEYAD kapatılmıştı ama
yarattığı direnme gelenekleri,
sorunları halkla birlikte çözme
anlayışı halkın içinde yaşıyordu.
Oligarşi buna daha fazla tahammül edemedi. Tercüman ve
Günaydın gibi sayfalarını siyasi
polis ve MiT’e açan gazeteler
“kurtarılmış bölge” demagojileri
ile halka yapılacak saldırının
zeminini yaratıyorlardı.
Hedef açıktı. Emekçi halkı
sindirmek, bölgeden çıkarmak, polis-faşist mafya hizmetine sunmak...
Senaryo hazırdı. Oyun sahneye konulabilirdi.
Olaydan dört gün önce faşist
mafya çeteleri halka saldırıyor,
silahla gündüzleri bile ateş ediyorlardı, yol kesiyorlardı, tehditler yağdırıyorlardı. Günaydın
gazetesi yalan üretiyordu.
Devrimcileri ve gecekondu
halkını arazi mafyası olarak gösteriyor, “kurtarılmış bölgelerden”
söz ediyordu, hedef gösteriyordu. Bunun üzerine gecekondu
halkı 23.7.90 tarihinde 278
imzalı dilekçeyle savcılığa başvurdu. Can güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Aynı günlerde
mafya ile ilişkisi herkes tarafından bilinen bir polis komiseri
“bölgeye polis giremiyor” diyor,
yine mafya ile ilişkileri ayyuka
çıkmış İstanbul Emniyet Müdürü
Ardalı, “devletin gücünü” göstereceğini açıklıyordu.
Akşam 21.00 sıralarında
çoğunluğu kadın ve çocukların
oluşturduğu 400 civarında insanın yaşadığı bölge, yüzlerce
polis tarafından kuşatıldı. Halk
sindirilecek, işkenceden geçirilecek, böylece rahatlıkla evleri
yıkılacaktı.
Halk tüm bunlara karşı tepede toplanmaya başlıyor, direniş
kararı alıp silaha karşı taşlarla
direnmeyi göze alıyordu. Polis
bölgeye girer girmez tek yakala-

dığı insanları kıyasıya döverek
yere yatırıyor, bir kısmını kelepçeliyordu.
Yukarıda insanlar “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
Gecekondu
“Yaşasın
Direnişimiz”, “Polis Defol” sloganlarıyla yere yatırılanları kurtarmak için harekete geçtiler.
Kurşun sağanağına taşlarıyla cevap verdiler. Halk, tek
bir yürek halinde sloganlarını
haykırdılar. Bunun yanında,
yere yatırılan insanlar dövülüyor, babalarının yanında yer
alan çocuklar “Baba bizi kurtar.”
diye çığlık atıyorlardı.
Kurşun yağmuru insanları
geriletmiyordu. Ortalık tam bir
savaş alanına dönmüştü artık.
Filistin topraklarında terör
estiren Siyonistlerin geleneğini Küçükarmutlu’da “kahraman” T.C. polisi devralmıştı.
Ama bunların “kahramanlığı”
örgütlü direnen halk karşısında
işlemiyordu. Polis şaşkındı!
Böylesini! beklemiyordu.
Sözde geri çekiliyordu! Ama
arkasına bakmadan, kelepçelerini, coplarını, şapkalarını bile
almadan. Hem de yerlerde
yuvarlanarak, düşe kalka kaçarak.
Polis binlerce mermi yakıyor,
onu aşkın insanı yaralıyor,
Hüsnü İşeri şehit düşüyordu.
Ama kazanan gecekondu halkıydı. Halk direniş gücünü koruyarak, sabaha kadar ateşler
yakıp türküler söyledi.
Sabah da direnişçilerin insiyatifinde polisle yapılan görüşme sonucunda polis kuşatması
kaldırılıyor, halk bir kez daha
direnmesinin ödülünü alıyordu.
Bu gelişmelerden sonra da
halk direnişine ve mücadelenin
bedeli olan şehitlerine sahip
çıkıyor. Filistinli çocuklar gibi
Küçükarmutlu’da
yaşayan
çocuklar da silahla, terörle çok
erken tanışıyorlardı. Gece
boyunca çevre bölgelerden

Hüsnü İşeri
insanlar direnişe omuz vermek
için bölgeye geliyorlardı. O
gece, dayanışma, direniş vardı
Küçükarmutlu’da.
Küçükarmutlu’daki polis teröründen birkaç gün sonra
Devrimci Sol örgütü tarafından
üstlenilen bir polisin öldürülmesi
eylemi basına yansıyan haberler arasındaydı. Devrimci Sol
örgütü eylem sonrası basına
yolladığı
bildirilerde
Küçükarmutlu’daki polis terörünü protesto amacıyla eylemin
gerçekleştirildiğini bildiriyordu.
Yine
bir
süre
sonra
Sağmalcılar Cezaevi’nde tutuklu
bulunan ve Küçükarmutlu’daki
olayların sorumlularından olduğu söylenen faşist mafya üyesi
Metin Kahraman’ın Devrimci Sol
tutsaklarınca ağır yaralandığı
basında çıkan haberler arasındaydı. Yine Küçükarmutlu halkına
yönelik
saldırıların
sorumluları arasında Alaattin
Çakıcı ve Doğan Kılıç’ın isimleri göze çarpıyordu.
Egemen sınıfların taktiksel
açıdan
gücü
yadsınamaz.
Saldırılar devam edecektir.
Nitekim yine 7 Ağustos 1990
günü polis desteğinde halka saldıran faşist arazi mafyası, gecekondu halkından ikisi ağır olmak
üzere 10 civarında insanı yaralıyorlardı.
Ancak ne olursa olsun halkın direnişini aşamayacaklar.
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Her Gencimizi, Dev-Gençli Yapalım!
Mekanikliğe Düşmeden,
Yoldaşlarımıza, Kendimize Emek
Verecek, Düşmanı Yeneceğiz!
Her Gencimiz Potansiyel Bir Dev-Genç’lidir.
Lise yıllarından itibaren kendimi devrimcilere ve
devrimci harekete sempatisi olan haksızlıklara
karşı duran makul bir solcu olarak tanımlıyor ama
esas olarak örgütsüz lümpen bir küçük burjuva
demokrattım. Üniversiteye başladığım daha ilk
aylarında okulda bulunan Dev-Genç’lilere operasyon yapılmış ve hepsi tutuklanmıştı. Henüz ne
okulu ne şehri ne de ilişkileri tanıyordum.
Bir gün yemekhanede yemek sırasındayken
oportünistlerden biri geldi yanıma ve “Burada
Dev-Gençli yok, hepsi tutuklandı. Onların başı
dertten kurtulmaz hem zaten birkaç kişiydiler.”
diyerek son derece yılışık ve yalaka bir tavırla
anlatmaya başladı. Güya beni örgütlemeye çalışıyordu. Ki ona ne Dev-Genç’i sormuştum ne de
herhangi bir talepte bulunmuştum.
Fakat bu küstahlık karşısında da sessiz kalmayı içime sindiremedim, iyi de bana ne bundan
diyemedim: “Orada dur bakalım onlar tutuklandıysa şimdi ben varım. Devrimciler DevGenç’liler bitmez…” diyerek tepki verdim. Daha
başkaca da şeyler söyledim ve belki biraz abarttım
da. Çünkü ilk kez karşılaşıyordum böyle bir
durumla… Ve tabi “Keskin komünistimiz”, ‘ben ne
yapayım hazır gelmiş’ deyip çekip gitti.
Halbuki ben ne Dev-Gençli’ydim ne de örgütlü.
Ama söz ağızdan çıkmıştı bir kez ve “ben DevGenç’liyim” demiştim…
Sonrası geldi, Dev-Genç’i, devrimci hareketi
tanıdım. Yeni Dev-Genç’liler çıktı çoğaldık. Ve o
gün bu gündür hala Dev-Genç’liyim aynı zamanda. Demek ki ben potansiyel bir Dev-Gençliymişim
aslında. Tam bir Dev-Gençli gibi davranmışım o
oportünist karşısında. Ne mutlu kararıma sadık
kaldım ve sözümün arkasındayım hala.
Demem o ki; her gencimizin içinde Bir DevGenç’lilik vardır, bize düşen onu bulup ortaya
çıkarmaktır.
İlk tutsaklığımdı, daha öncesinden Bakırköy
Hapishanesi’ne görüşe gittiğim için arkadaşları
görüşlerde görüyor ve kısa kısa sohbetlerimiz oluyordu.
Sonra tutuklanıp koğuşa arkadaşların yanına
gitmiştim. Komüncü olmuştum. Komüncünün görevi de koğuşa vakıf, insanlarla eksikleri ile ilgilen-
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mek ve karşılamak, Gece nöbetleri, gün nöbetlerini düzenlemek ve onlara vakıf olmak... Genel
anlamı ile koğuşun içindeki yaşantımıza vakıf
olmaktır aslında.
O sırada Silivri’ye sürgün sevkimiz gündemdeydi ve düşman bir gece operasyona gelecek
diye hepimiz gömleklerimiz, pantolonlarımızla
uyuyorduk. Gece nöbetlerinde de komüncüler kalkıp nöbeti ve nöbetçiyi denetliyordu.
O gece de ben kalkmıştım. Tutsaklarımızdan
birinin de ertesi günü mahkemesi vardı. Karar
mahkemesiydi. Hakkında sekiz yıl ceza isteniyordu tamamen demokratik eylemlerden, basın açıklamasından, dernek çalışması yapmaktan...
Gecenin ikinci nöbetçisi M.ablaydı. Saat iki
buçuk ve beş arası. Düşmanın geleceği saatler.
Arkadaşlar ikinci nöbetlere, uykuda daha iradi, daha
disiplinli arkadaşları koymamızı söylüyorlardı.
Nöbetlerde her yarım saatte bir mazgalı, koğuşun camlarını kontrol ediyorduk. O da savunması
üzerine epeyce yoğunlaşmış ona çalışıyordu. O
gece nöbetçileri ben denetliyordum.
Mazgalı kontrol etme zamanı gelmişti ve geçiyordu. Ben de “Abla mazgalları kontrol etmen
gerek” dedim... Ama aynı zamanda ben de o gece
onunla birlikte hem nöbeti kontrol ediyordum hem
de bir işim vardı, onun için zaten geç saate kadar
oturacaktım...
Ben de bakabilirdim camları kontrol etmek için
aslında.. Abla yoğunlaştığından beni duymamıştıbile, ben de bir daha tekrarladım. Ve o da birdenkızdı "farkındayım ama bunu sen de yapabilirsin"
dedi sinirli bir şekilde.
Ben de ona " bu senin nöbetin senin yapmangerekiyor, neden bakmıyordun camlara zamanında geçiyor" diye karşılık vermiştim. Ve bunun üzerine yirmi dakika tartıştık. Orada ben de kalkıp

Hissemize Düşen;
- Kimseye önyargıyla bakmadan, her halk
çocuğu devrimci olabilir düşüncesiyle emek
vereceğiz.
- Her genç, potansiyel bir Dev-Gençli’dir.
Bütün halk çocuklarına sonsuz bir emek
vereceğiz.
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camları, mazgalı ve koğuşu kontrol edebilirdim...
Ama "onun mahkemesini, savunma hazırlığını,
yoğunluğunu, heyecanını" düşünmeden çok
mekanik bir şekilde nöbet kurallarını hatırlatmıştım. Tartışmanın sonunda sonuç olarak yine benkontrol etmiştim mazgalı, camları... Çünkü tartışmamız bir yerden sonra inatlaşmaya dönmüştü...
Abla bir sonraki kontrolde kalkmamıştı. O gece
onu eleştirmiştim, tartışmıştık... Sonra arkadaşlarla konuştuğumda...
İşlerimizin içerisinde, insanlarımızın gerçekliğine, yoğunluğumuza ve önceliklerimize göre
değerlendirmeler yapmam gerektiğini söylemişlerdi.

Hissemize Düşen;
- Mekanik davranmayacak, üzerine düşünerek kuralların mantığını ve inceliklerini
öğrenmeliyiz.
- Tepkiselleşmek, inatlaşmak, iddialaşmak
devrimci değildir.
- Biz her koşulda; önce karşı tarafı dinleyeceğiz. 5N 1K sorularıyla konuyu anlayacak
ve uygun çözümler üreteceğiz.
- Açıklık, devrimcilerin en temel politikasıdır. Anlaşmazlık veya eleştiri-özeleştiri-iknayı
temel alarak birbirimizi ikna edeceğiz!

Hatay’da Yapılmak İstenen Dev-Genç Paneline Polis ve Jandarma Saldırdı
Dev-Genç Anadolu Topraklarında Var Olmaya Devam Edecek!
Samandağ Tekebaşı Mahallesi’nde yapılması planlanan DevGenç’in 50’inci yılı ile ilgili panel
çalışmaları günler öncesinden başlamıştı. Lakin duyuru çalışmalarının
yapıldığını öğrenen polisler panelin
yapılacağı Tekebaşı Çok Amaçlı Salon’u işgal etti.
Panelin yapılacağı 13 Ekim’de
salon önünde toplanan halka DevGenç’liler açıklama yaparken; “Biz
bunu hep söyledik, şimdi de söylüyoruz; uyuşturucunun arkasında
devlet, karşısında biz varız…”şeklinde açıklama yapıldığı esnada
jandarma ve polis tarafından saldırı
oldu ve Dev-Genç’lilerden Furkan
Ersöz, Elvan Altınarı ve Ümit Özçelik gözaltına alındı.
Gözaltı ve uygulanan işkenceyle
ilgili 17 Ekim’de açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca şu sözlere yer
verdi;
“… O panelde anlatılacak olan
neydi? 50 yıldır Türkiye topraklarında bitiremedikleri Dev-Genç tarihi! Hiçbir dönem sessizliğe gömülmeyen, en karanlık yıllarda dahi
kararlı, militan, cesur, ideolojik çizgisinden bir milim sapmayan gençliğin tarihi! Halk düşmanlığını, halka karşı işlenen suçları karşılıksız

bırakmayan onurlu bir tarih! Bu tarihin gençliğe ulaşmasından duyulan
korku ile düşman hazımsızlığını bir
kez daha göstermiştir.
Onlar istiyor ki “herkes susacak,
bana itaat edeceksiniz! Benim istediğimi konuşacak benim dediğimi
yapacaksınız.”
Biz Dev-Genç’liyiz! Yaratmak
istediğimiz yepyeni bir dünya var,
sizin tüm pisliklerinizden arındıracağımız onurlu, namuslu, ahlaklı
gençlerle yeni baştan kuracağımız
bir gelecek var! Hayalimizi gerçekleştirebilecek gücümüz var! İşte, bu
güç sizi korkutan! Korkmaya devam
edin, 50 yıldır artan öfkemizden ve
büyüyen gücümüzden, Anadolu’nun
her yerinden yükselttiğimiz sesimizden korkmaya devam edin!
Halk düşmanlarına bir kez daha
sesleniyoruz; Dev-Genç, direnişleriyle, mücadelesiyle Türkiye halklarının geleceğidir, bu onurlu tarihi
yaratan ve bu gelenekleri bugüne
taşıyanlardır. Bugünün ve geleceğin
de önderleri, sahipleridirler. Anlatılan
tarih, doğru bir önderlikle, büyük
fedakarlıklarla, bedellerle doludur.
Ne sizin ne de ağababanız emperyalizmin Dev-Genç’i bitirmeye gücü
yetmez! İşkenceleriniz sadece öf-

kemizi biler! Bu tarih, ülkemiz gençliğinin onurlu geçmişi, taşıyacağı
mirasıdır. Birileri unutturmaya çalışsa
da bugüne yeni direnişlerle taşınmaktadır. Arkadaşlarımıza yaptığınız
her işkencenin hesabını misliyle vereceksiniz!”

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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Ü

lkemiz emperyalizmin
yeni sömürgesi ve
faşizmle yönetilen bir
ülkedir. Faşizm esas olarak 12
Eylül 1980 faşist cuntası tarafından ülkemizde kurumsallaştırılmış ve devletin bütün mekanizmalarında egemen kılınmıştır.
Günümüzde ise artık en açık
biçimiyle kendini göstermektedir.
Hiçbir yasa ve kural tanınmamakta, hiçbir demokratik örgütlenmeye izin verilmemektedir. Faşizmin
baskıları özel olarak da bize
yönelmektedir.
ÇÜNKÜ BİZ İKTİDARI İSTİYORUZ. HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENMEMİZİN TEMEL AMACI
İKTİDARA YÖNELİK OLMASIDIR. Bunu bilen düşman bütün
örgütlenmelerimizi yok etmek için
bütün gücüyle saldırıyor.
Bu
Durumda
Biz
Ne
Yapmalıyız?
Biz iki temel şeyi örgütlemeliyiz: Kitle çalışmasını ve gizli
çalışmayı yani illegaliteyi.
Kitle çalışması ve illegalite iktidar savaşı yürüten bir örgütün
can damarlarıdır.
Peki Kitle Çalışmasını Nasıl
Yürüteceğiz?
“Adalet için imzaya çıktım.
İki sefer... arkadaşlarla çıktım.
Sonra... arkadaşlarla çıktım.
Arkadaşların gelemedikleri
zaman kendim çıkmaya karar
verdim. İki sefer tek başıma çıktım. Beş tane imza topladım.
Ama bir evde iki saat kalıp sohbet ettim.
Bir evde çay içtim. Aile çok
sıcak davrandı. 65 yaşında bir
amca iki oğlu bir kızı ve torunları vardı. Küçük torunu hariç
hepsi de imza attılar. Amca
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FAŞİZMLE YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE
İLLEGALİTE HER ALANDA ZORUNLUDUR!
İLLEGALİTE BİR DEVRİMCİ ÖRGÜT İÇİN
VARLIK YOKLUK SORUNUDUR!
HER ALANDA İLLEGAL ÇALIŞMAYI
ÖĞRENMELİYİZ!
İbrahim lerin ,Mahirlerin zamanında işçi sendikasında çalışmış. İbrahim Kaypakkaya’ya
yapılan işkenceleri anlatırken
ağlamaya başladı. Bir oğlu ve
kızı da gözyaşlarını siliyordu.
Bu olay beni etkiledi. Yani
halk için yapılan hiçbir şeyi
halk unutmuyor. Aradan onlarca yıl geçse de unutmuyor, yani
yaptığımız hiçbir şey boşa gitmiyor.”
İşte, kitle çalışması halkla
kurulan birebir ilişkidir.
Bu anlatımda görüyoruz ki,
kitle çalışmasının tek bir yöntemi
yoktur. Bir gün üç kişi çıkılır, bir
gün tek bir kişi halkın kapısını
çalar. Önemli olan halka gitmektir. Adalet için imza isteğiyle
gidilir, başka bir gün ise uyuşturucuyla savaş kampanyası için.
Başka bir zaman da çay içmek
için gidilir, düşünceleri sorulur,
yaşamı sorulur, ne yaptığı nasıl
yaşadığı sorulur.
Halkı örgütlemenin en temel
yolu onunla bire bir ilişki kurmaktır. Bunun için halkın evine
girebilmek son derece önemlidir.
Aynı arkadaşımızın kitle çalışması alıntılarına devam edelim:
“TANIDIĞIM
AİLELERİN
EVLERİNE AKŞAMLARI GİDİP
OTURUYORDUM.TUTSAĞIMIZ
...’nın EVİNE GİTTİM. ESKİ
HALK MECLİSÇİ... ABİNİN
EVİNE...
EVİNE
GİTTİM....
TARAFINDA
ARKADAŞIMIN
EVİNE GİTTİM.”
“Kitle çalışması nedir”e çok
somut bir örnektir bu alıntılar.
Kitle çalışması tutsak ailelerine
gitmek, şehit ailelerine gitmek,
arkadaşlarımızın evine gitmek,

akrabalarımızın evine gitmek,
mahalleden
tanıdıklarımızın
evine gitmek, bunlar aracılığıyla
yeni yeni insanların evlerine gitmektir.
TEMEL OLAN HALKIN EVİNE
GİTMEKTİR. HALKIN EVİNE
GİRMEDEN, YAŞAMINA VAKIF
OLMADAN HALKI ÖRGÜTLEYEMEYİZ. Halka gitmek soyut bir
kavram değildir ve biz bunun altını günlük ev ziyaretleriyle doldurmalıyız.
Her hafta evlerine gideceğimiz
aileler, ilişkiler belirlemeli ve onlara giderek politikalarımızı anlatmalıyız.

FAŞİZM KOŞULLARINDA TAMAMEN AÇIK BİR
KİTLE ÇALIŞMASI, İNTİHAR OLUR!
Evet halkı örgütlemek için her
yöntemi kullanacağız. Legal illegal bütün yöntemleri. Ancak
temel olan illegallitedir. Çünkü
faşizm örgütlenmelerimizin kendisi için tehdit oluşturduğunu gördüğünde her türlü imkanıyla bize
saldıracaktır. Bizi halktan tecrit
etmeye, halkla olan bağlarımızı
koparmaya çalışacaktır.
Bu durumda ne yapacağız, ne
yapmalıyız?
Bu durumda illegal çalışmalıyız. Her alanda illegal çalışmayı öğrenmeli, alanımızın özgünlüklerine göre yöntemler geliştirmeliyiz.
“Ben de son bir ayda illegal
yaşadım. Sokağa çıkarken
çalışma yaparken eve girerken,
hep
dikkatli
olamaya
çalıştım.Yani tabiri caizse
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antenlerimi daha çok açtım.
Kitle çalışmasında gidemediğim insanlara daha çok gittim.”
Bu yoldaşımızın anlatımından
şu sonucu çıkarıyoruz ki, illegalite, kitle çalışmasının önünde
engel değildir. Kitle çalışmasını
yalnızca legal bir faaliyet olarak
görmek devrimci bir bakış değildir. Ve illegalite kitle çalışmasının
önünde engel de değildir. Aksine
illegalite kitle çalışmasında
daha avantajlıdır.
Öncelikle ilişkilerimizin deşifrasyonunu engeller, bizim hareket
tarzımızı düşmanın öğrenmesine
engel olur ve daha uzun süreçler
boyunca faaliyetlerimizi sürdürmemizi sağlar. İllegaliteye dayanan uzun süreli ilişki tarzı, faşizmin ilişkilerimize ulaşamaması
halkta bizim çalışma tarzımıza ve
örgütlenmemize yönelik güven
yaratır.
İllegal çalışma, aynı zamanda
bir okuldur: “Son bir aylık süreç
beni geliştirdi. İçerdeyken mektuplaştığım
yoldaşlarımdan
birisi bana bir mektubunda illegalitenin çok iyi bir okul olduğunu ve çok şeyler öğrettiğini
yazıyordu.”
Evet illegalite kadroları, savaşçıları, halkı geliştiren bir okuldur.

İLLEGALİTE FAŞİZMLE
SAVAŞIMIZIN OKULUDUR!
Faşizmle savaşmayı öğreniriz
illegalitede. İlişkilerimizi gizli tutmayı, gizli örgütlenmeler yaratmayı ve savaşımızı yaygınlaştırmayı öğreniriz.
Savaşçı olmayı, savaşçı gibi
yaşamayı ve mücadele etmeyi
öğreniriz: “Ayrıca gizli ‘bir savaşçı
olsa ne yapardı, nasıl düşünürdü?’ diye düşünüp öyle hareket
ediyordum. Çünkü onlar da gizli
yaşıyorlar.” İllegalite savaşın
temel mücadele alanı olduğundan, burada çalışan bir kadro,

illegalitenin doğal sonucu olarak
bir savaşçı bakış açısı ile şekillenir. Tabi bunu yaratmada örgütsel
anlayış da önemlidir.

ve arkadaşlarla, halkla zaman
geçirince insan unutuyor. Yani
mücadeleye sarılınca takıntılar,
saplantılar geçiyor.”

Halkın iktidarı için savaşan bir
örgüt, istisnasız bütün kadrolarını
savaşa göre şekillendirmek durumundadır. Örgütlenmelerini savaşa göre biçimlendirmelidir. Yoksa
savaşma gücünü koruyamaz.
Düşman teknik ve askeri olarak bizden kat kat güçlü iken
bizim
gücümüz
İLLEGAL
ÖRGÜTLENMEK,
İLLEGAL
ÖRGÜTLENMELER AĞI YARATMAK VE SİLAHLI BİR KİTLE
HAREKETİ YARATMAKTIR.

Yani bir devrimci halkla iç içe
olduğunda kim olduğunu ve amacının ne olduğunu tekrar bilince
çıkarıyor. Bu nedenle de kitle
çalışması düzen yanlarımızı
aşmanın temel araçlarından birisidir.
Kitle çalışması ve illegalite içerisinde korkularımızı da aşarız.
“Gözaltına alınmayı özlediğimi düşündüm. Garip bir düşünce kabul ediyorum. Gözaltında
çok korktuğum zamanlar da
oldu ama çıktıktan sonra kendime güvenim artıyor ve yapamayacağım bir işin olmadığını
düşünüyorum. Serbest bırakıldıktan sonra yolda gelirken bir
TOMA gördüm. TOMA’yı yumruğumla ezebileceğimi düşündüm.
Önceki çalıştığım alanda sık
sık gözaltı yaşardım ama uzun
süre alınmamak bende koku
yaratmıştı. Şimdi bu korkuyu
aştım.”
Kitle çalışması ve illegalite
devrimcide sınıf bilinci ve kini
yaratır. Sınıf bilinci ve sınıf kini,
ne için kim için ve kime karşı
savaştığını bilmek, bu savaş içerisinde neyle karşılaşacağını bilmek insanın korkularını aşmasını
da sağlar.
Devrimci korkularını aştıkça
düşmanını yenebileceğini, düşmanın aslında göründüğü
kadar güçlü olmadığını da
anlar. Çünkü korku, düşmanın
olduğundan güçlü görünmesine neden olur.

KİTLE ÇALIŞMASI VE
İLLEGALİTE İLE HER
TÜRLÜ EKSİKLİĞİMİZİ
VE
KORKULARIMIZI
AŞABİLİRİZ.
Halkı örgütlemek yani kitle
çalışması devrimcide bir kültür
yaratır. Bu kültür halk ve vatan
sevgisini ve devrim mücadelesini
her şeyin önüne koyan kültürdür.
Halkın içinde olmadan halka
sevgi beslenemez. Halkı örgütleme hedefi taşımadan, savaştırma
hedefi taşımadan halka sevgi
beslenemez. Zaaflar da burada
kendisini gösterir. Düzen özlemleri ve alışkanlıkları halkla bağlar
yitirildiğinde başlar.
Halkla kurulan bağlar ise bunları yerle bir eder ve devrimciliğin
gelişmesini sağlar.
“Bir ara facebooktan...’da
yaşadığım eski ilişkimin sayfasını buldum ve baktım. Eylül’de
evlenmiş. Sevindim onun adına
ama bir ara boşluğa düştüm.
Acaba ona çok mu haksızlık
yaptım, hata bende mi diye
düşünmedim değil, hatta bir
sabah kalktım moralim bozuk,
acaba onunla evlenmeyerek fırsatı mı kaçırdım diye düşündüm.
Ama kitle çalışması yapınca

Tüm bu yanlarıyla kitle çalışması ve illegalite hem birer okul
ve hem de devrim için zorunlu
mücadele alanlarıdırlar.
Her kadro, hangi alanda çalışıyor olursa olsun kitle çalışmasında ve illegal çalışmada
ustalaşmalıdır.
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ADALET İSTİYORUZ!
FAŞİZMİN HUKUKUNDA
HALK İÇİN ADALET YOKTUR!
2

M

ustafa Koçak bugün açlık grevinin 117.
gününde. Sadece bir iftiracı itirafçının
yalan beyanıyla ömür boyu hapse mahkum edildi. Ortada bir kanıt yoktu. Zaten bu mahkemenin amacı da adaleti sağlamak değil intikam
almaktı.
Cephe savaşçıları Çağlayan Adalet Sarayı’na girmiş, Berkin Elvan davasında katil polisleri koruyan savcıyı rehin almış, ardından devletin katil polislerini koruyacağını açıklaması üzerine savcı cezalandırılmıştı.
İki Cephe savaşçısının elini kolunu sallayarak en
korunaklı sandıkları Adalet Sarayına girip savcılarını
rehin alması, cezalandırması ve polis tüm çabalarına rağmen savaşçıların nereden ve nasıl girdiğini,
silahı içeriye nasıl geçirebildiklerini öğrenememiş,
bunun hırsıyla intikam davasına girişmiştir.
Bu dava devletin sınıf kininin bir sonucudur. Bu
yargılamanın tek amacı vardır o da birilerini cezalandırarak halkın adalet savaşını cezalandırmaktır. Bu
geçmişte de böyleydi bugün de böyledir.
“İşbölümünün gelişmesi ve sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte baskı ve zor da ortaya çıkmıştır.
Egemen konumuna gelenler, kendi düzenlerini korumak, çalışan sınıfı sömürebilmek için, konumlarını
sürdürmek zorunda hissettiler kendilerini. İnsanın
insan tarafından sömürülmesi olayıyla birlikte, toplum düzeninin sağlanmasında tabii saygıya dayanan
ilişkiler yerini korkuya, baskıya bırakmış, üretim
araçlarına sahip olanların zora dayalı egemenliği
gündeme gelmiştir.
Görüldüğü gibi, egemen sınıfın baskı-sömürü
mekanizmasını kalıcılaştıran ilkel hukuk ilkeleri,
kanunlar ortaya çıkıyordu. Din de kanunları karşı
konulmaz kılarak, egemenlerin çıkarlarını korumak
için yerleştirdiği kurallar bütününü ebedileştirme
yönünde görev yapıyordu.
Devletin ortaya çıkmasıyla oluşturulan tüm
kuramlar belli işlevleri içlerinde taşırlar. Temelde
amaç, egemen sınıfların mevcut düzenini sürdürmesini sağlamak, sömürü mekanizmasını geliştirmek,
düzene karşı her hareketi «kamu zararına» olarak
göstererek ezmektir. Bu kurallar bütününe karşı
çıkanlar «kamu yararına» ezilmek zorundadır.
Egemen sınıfların çıkarlarını sarsmaya başlayanlar
olursa, cezai müeyyidelerle karşılaşırlar. Cezanın
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şartlarını oluşturan koşullar hiçbir zaman önemli
değildir; en önemli nokta, o dönemin üretim ilişkilerinin hukuksal dili olan yasalara karşı gelmektir.”
(Dava Dosyası 2 Syf,89)
Tam da bu nedenle düzenin mahkemelerinden
halka adalet çıkmaz. Tam tersine bu mahkemeler ne
kendi anayasalarını tanır, ne hukuku tanır, ne de
adalet nedir onu bilir. Bu mahkemelerin adı geçmişte
SYM, DGM, ÖYM bugün Ağır Ceza Mahkemesi’dir
(ACM). İsimleri döneme göre değişse de işlevleri
asla değişmemiştir. Düzene karşı adalet mücadelesi
verenleri cezalandırmak bu mahkemelerin asli görevi olmuştur. Ki bu tür mahkemelerin hakimleri en
temel hukuk kurallarını dahi hiçe saymış, Engizisyon
davalarını dahi aratmıştır.
Bugün bu mahkemelerde görev alan hakimler
savcılar tek tip hakim ve savcıdır. Tek amaçları AKP
faşizminden aldıkları talimatları yerine getirmektir.
Arada biraz hukuk diyen, vicdanını yitirmemiş olan
hakim ve savcılar ise yine AKP faşizmi tarafından ya
cezalandırılmakta, ya sürgün edilmekte ya da en iyi
ihtimalle daha pasif görevlere atanmaktadır.

12 Eylül’ün Adalet Anlayışını AKP
Sürdürüyor
12 EYLÜL ADALETİ
12 Eylül’de yapılan işkenceler, yargılamalar, bir
köşede öldürülenler, işkence tezgahlarında, hapishanelerde can verenler, hapishanelerde ve toplumun her kesiminde insanlık onurunu ayaklar altına
alan uygulamalar, baskı altında tutulan yargıçlar,
savcılar, namusunu ve onurunu korumak istedi diye
sürülenler, kısacası karanlık dönemin dehlizlerine
itilmiş gerçekler bu düzenin adalet anlayışının bir
sonucuydu.
Ancak Devrimci Sol tutsakları karanlığın en koyusunun yaşandığı, en küçük bir ışığın dahi içeriye sızmasına müsaade edilmediği bu süreçte her türlü
işkence ve insanlık onurunu zedeleyen her türlü
uygulamalara karşı direnişle, hücre hücre eriyerek,
ölüme yatarak, bazen dilekçelerle, bazen yazılısözlü suç duyurularıyla sorgu ve savunmalarında
hep karanlığı yırtıp aydınlığa ulaşmaya çalıştılar.
İşkence merkezlerinden gelen insanları tekrar
işkenceye göndermekle tehdit ederek sorgu alan,
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sadece polis ifadelerine dayanarak yüzlerce idam
isteyen savcılar görev yapabildi bu karabasan
döneminde...
300’e yakın işkence olayında, polis ve askerlerin
bu eylemler sırasında devletten yana tavır aldıklarına inandığı için kovuşturma yapılmadığını bizzat
Evren’e yazdığı mektuplarla kanıtlayan ve 32 ayrı
olayda milyonlarca lira rüşvet aldığı ortaya çıkan
Binbaşı Halit CENGİZ gibi yargıçların adalet dağıttığı dönemler yaşandı ülkemizde.
Çırılçıplak soyma, kıç falakası, ağız-makat aramaları, saatlerce soğukta bekletme aşamalarını
aşarak ulaşabildiğimiz duruşma salonlarında yapılan suç duyurularına gözlerini kapayıp, siyasi amaçlı diye, oluşturulan askeri mahkemelerin olağanüstü
usul maddelerine sarılan ve talepleri reddeden yargıçlar görev yaptılar gönül rahatlığıyla.
Açık faşizm dönemlerinde en şiddetli biçimiyle
gündeme gelen işkence, sadece devrimci örgütlere
yönelik olmakla kalmayıp, toplumun tüm kesimlerini
sindirmekte araç olarak kullanıldı.

DÜN ERDAL EREN’İN YAŞINI
BÜYÜTEREK ASANLAR BUGÜN
MUSTAFA KOÇAK’A
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
CEZASI VEREREK
ADALETSİZLİKLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Erdal Eren’in mahkemesi yalnızca 17 gün sürmüştü. Erdal Eren “devlete kurşun sıktı” denilerek
idam sehpasına götürüldüğünde on yedi yaşındaydı, cuntanın yasalarına göre bile reşit değildi.
12 Eylül döneminde Yurtsever Devrimci Gençlik
Derneği (YDGD) üyesi olan Erdal Eren, bir askeri
öldürdüğü iddiasıyla asılarak idam edildi.
ODTÜ Öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 akşamı Ankara’nın Yukarı Ayrancı semtinde, duvara yazı
yazarken, dönemin MHP’li Bakanı Cengiz Gökçek’in
koruması Süleyman Ezendemir tarafından vuruldu.
Kurşunlamakla yetinmeyen ve yaralı olan Sinan
Suner’i arabasına alan Ezendemir, başkent sokaklarında dolaştırıp işkence etti. Kan kaybından öldüğünü anlayınca da Sinan Suner’i bir hastanenin
kapısına atıp kaçtı. Olayın duyulmasının ardından
ODTÜ’lü arkadaşları ve yoldaşları 2 Şubat 1980’de
Sinan Suner’in öldürüldüğü Ayrancı Hoşdere
Caddesi’nde eylem düzenledi.
Yapılan protestoya cunta askerleri müdahale etti
ve çıkan çatışmada Er Zekeriya Önge yaşamını
yitirdi. Er Önge’yi Erdal Eren’in vurduğu iddia edilerek, Erdal Eren gözaltına alındı daha sonra Mamak

Askeri Hapihane’ye konuldu.
Erdal Eren 12 Eylül cuntasının işbaşına gelmesinin ardından, Kenan Evren’in “Asmayalım da besleyelim mi?” talimatı doğrultusunda 13 Aralık 1980’de
idam edildi.
Erdal Eren’in idam haberini duyan arkadaşları
bunu protesto etti. O protestoda gözaltına alınan
yine devrimci bir lise öğrencisi olan Ercan Koca da
16 Aralık’ta polis işkencesinde öldürüldü.
Nüfustaki doğum kaydı 25 Eylül 1961 olan Erdal
Eren’in, ailesinin nüfusa büyük yazdırdığı yönündeki ifadesi üzerine fizyolojik olarak on sekiz yaşından
küçük olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik
grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılması istendi.
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, “doğum tarihinde
bir ihtilaf olmadığı” gerekçesiyle bu talebi kabul
etmedi ve cezayı onayladı.
Erdal Eren, idam edilmeden on altı saat önce
kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve
Emin Çölaşan’a, “avukatıyla görüştürülmediğini, on
sekiz yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18’den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul
edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok
uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla
öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye
asacaklarını ve ölümden korkmadığını” söylediyse
bugün de aynı şekilde işlemeye devam ediyor.
Ağabeyi Erkan Eren, Erdal'ın Mamak Askeri
Hapihane’de tutuklu kaldığı dönemde gördüğü ağır
işkencenin izlerine tanık olduğunu dile getirdi.
Erdal'ın idam edildiği tarihte yaşının on sekizden
küçük olduğunu belirten Erkan Eren, infazı radyodan öğrendiklerini ve Erdal'ın kimsesizler mezarına
gömülmek istendiğini söyledi.
Dün Erdal Eren’i ibret için astılar, bugün Mustafa
Koçak’ı ibret için ölünceye kadar tek başına bir hücrede yaşamaya mahkum ediyorlar.
Faşizmin hukuku, adaleti dün nasıl değişmediyse bugün de aynı şekilde işlemeye devam ediyor.
Oligarşinin hukuk, adalet anlayışı hiçbir zaman
değişmemiştir. Dün “asmayalım da besleyelim mi”
diyen Kenan Evren vardı, bugün insanları zorla
yalan ifade vermeye zorlayan Savcı Can Tuncay
gibi cübbeli cellatlar var.
Hukuk sistemi adalet için değil halka karşı
savaşta bir silah olarak kullanılıyor. Onların bu silahını ellerinden almanın tek yolu Mustafa Koçak’ı,
Grup Yorum’u ve tüm direnenleri sahiplenmekten
geçiyor.
Bizi adaletsizliğe mahkum etmelerine izin
vermeyeceğiz! Faşizmin adaletsizliğine mahkum olmayacağız!
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TÜRKAN ALBAYRAK’IN DİRENİŞİ MEŞRUDUR!
DİRENEN KAZANIR,
TÜRKAN ALBAYRAK KAZANACAK!

HALKTAN, YOLDAŞLARINDAN, DİRENİŞ DOSTLARINDAN
ALDIĞI GÜÇLE, HER KOŞULDA İŞİNİ GERİ ALMAK İÇİN
DİRENEN TÜRKAN ALBAYRAK’IN DİRENİŞİ DİRENİŞİMİZDİR!
“Bugün direnişimin 410. günü, direnişime devam ediyorum.
Alana çıkamasam da, benim yerime afiş, pankart bırakılıyor. Eşimin rahatsızlığından dolayı alana çıkamıyorum. Haftada bir çıktığım alana yaklaşık 40 gündür eşimin daha da rahatsız olmasından dolayı çıkamıyorum.
Aslında yıllarca aidat ödediğimiz sigortanın bizim her ihtiyacımızı karşılaması
gerekirken, ailece halletmemiz gerekiyor sorunlarımızı, hastalıklarımızı.
Bu süreçte arkadaşlarım, ailem olmasa süreci çok zor atlatırdık. Kendi olanaklarımızla, kendi çevremizle bu illet hastalıkla mücadele ediyoruz.
Evet, direnmeye devam ediyorum, zira bu illet hastalık da kapitalizmin yarattığı bir hastalık. Tedavisi var olduğu halde, uygulanmayan bir hastalık. Direnişe
devam ediyorum ve tüm direniş dostlarını direnişime desteğe çağırıyorum!”
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Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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“SEN BAKMA HAVANIN DURGUNLUĞUNA
DERYA DEDİĞİN UYUR UYUR UYANIR”

Şeyh Bedreddin

7
ANADOLU İHTİLALİMİZ DİRENİŞLERLE BÜYÜYOR

Direnmek Ve Zaferler Kazanmak
Parti-Cephe Geleneğidir!
Her Koşulda Direnme ve Kazanma
Geleneğini Yaratan Devrimci İdeolojidir.
Parti-Cephe Tarihi, Marksist-Leninist
İdeolojinin Yenilmezliğini Tüm Dünyaya
Anadolu Topraklarından
Göstermeye Devam Ediyor!

OLİGARŞİNİN HALKA YENİ SALDIRI
PLANI: ÇORUM KATLİAMI

K

öklerimiz
Baba
İshaklar’dan günümüze bin yıllık Anadolu
ihtilalinden alıyor can suyunu.
Anadolu tarihi aynı zamanda
isyanlar tarihidir. Zulüm varsa
isyanda vardır. Kölece bir yaşam
dayatılıyorsa insanlara, karanlıkta yaşamaya mahkum ediliyorsa
halk, elbette o halkın içinden
çıkan şahanlar gerekirse cehenneme gidip ateşi de getirirler.
Baba
İshaklar,
Şeyh
Bedreddinler, Pir Sultanlar…
Anadolu tarihi kanla yazılmıştır. Bir ayaklanma son bulduğunda bir yenisi başlamıştır. Ne
Yavuz’un 40 bin Türkmen’i kılıçtan geçirmesi ne de Kuyucu
Murat’ın isyancıları diri diri kuyulara gömmesi halkın zulme karşı
içinde büyüttüğü isyan ateşini
söndürmeye yetmemiştir.
Halkımız İstanbul’da padişah
ve
yandaşları
Anadolu’yu
emperyalistlere peşkeş çekerken kendi başına direniş örgütlemiş, silahlanmış, vurmuş vurulmuştur. Yıllarca savaştan savaşa koşan, varını yoğunu yitiren
halkımız kurtuluş umudunu yitirmemiştir. Elinde avucunda ne
varsa onunla savaşmış, o yok,

bu yok dememiş, nice kahramanlıklara imza atarak bu vatanı
kurtarmıştır.
Dünyada emperyalizme karşı
ilk zafer Anadolu topraklarında
kazanılmıştır. Ancak emperyalistler işgalden, topraklarımızı
sömürmekten asla vazgeçmediler. Bu kez ordularıyla, tanklarıyla gelmediler. Gelmelerine de
gerek kalmadı. Menderesler
onların yerine halka karşı savaş
açtı. Türkiye’yi küçük Amerika
yapacağız diyerek ABD emperyalizminin yeni-sömürgesi haline
getirdiler.
“Alaaddin Camii’ne bomba
atıldı.” Her şey cuma namazı
sonrasında camide yapılan bu
anonsla başladı. “Komünistler
Alaaddin Camii’ni ateşe verdi.”
diyerek hem camiyi hem de dini
kurtarmak adına kitlenin duyguları galeyana getirildi ve ‘cihat’
ilan edildi.
Aslında Çorum’da ilan edilen
bu cihadın bir de öncesi vardı.
Faşizmin katliamcı yüzünü
Çorum’da görmek ve olayları
nasıl tırmandırdığını görmek için
ilk olayların çıktığı döneme dönmek gerekir.
Çorum; Sivas, Maraş, Tokat,

Amasya gibi Alevi-Sünni halkın
birarada yaşadığı illerden biridir.
Bu yüzden de faşizmin provokasyon yaratarak “böl-parçalayönet” politikasıyla halkları birbirine düşürebileceği zeminin
olduğu bir ildir.
‘80’li yıllara faşizm ağır bir
krizle girdi. Bu krizin yanı sıra
devrimci mücadelenin alabildiğine gelişmesi bu krizi daha da
derinleştiren önemli bir etkendi.
Bu yüzden de oligarşi ‘74’lerden
sonra sivil faşistleri mücadeleyi
bastırmak için alabildiğine etkin
kullanmaya başladı. Sıkışmış
oligarşiyi kitlesel katliamlara
yöneltti. Mezhepsel ve ulusal
temelde yaratacağı provokasyonlarla kitlesel katliamlar yapacak ve halkı sindirecekti.
Planlanan buydu. 16 Mart’ta
İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilere yapılan saldırı ve Maraş’ta
bunu net olarak göstermişti.

Provokasyon
Girişimleri
Süreç ‘80’lere dek artık bu
şekilde evrilecekti. Yani tek tek
devrimcileri-demokratları katlederek bir halkı sindiremeyeceğini anlayan oligarşi halkı mezhep,
ulus, din vb. şeklinde atomlarına
kadar bölüp parçalayarak yapay
saflaşmalar yaratmayı ve ardından
parçalamayı,
birbirine
düşürmeyi, yani güçsüzleştirme-
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yi istedi. Bu duruma getirilmiş bir halkınsa kolayca susturulacağı, sindirileceği açıktı.
hedefi
Oligarşinin
buydu. İşte bu hedefi
gerçekleştirmek istediği
yerlerden biri de Çorum
oldu. Çorum olayları iki
aşamada
gerçekleşti
diyebiliriz. Ancak olaylar
başlatılmadan önce CIA ajanı
Robert Alexander Peck Çorum’a
gelerek araştırmalar ve incelemeler yapar. Burada AP, MHP il
başkanları ve CHP Belediye
başkanı ile görüşür hatta bazı
köylere de gider, Alevi-Sünni
halkla
ilgili
bilgiler
alır.
Emperyalistler devrim tehlikesi
karşısında boş durmuyor, işbirlikçileri ve ajanları ile katliam
planları
yapıyorlardı.
İşte
Maraş’taki katliamdan sonra
Peck Çorum’da da bulunmuş ve
Maraş’taki rolünü devam ettirmiştir. Olayların başlatılması için
önce Çorum’un Alaca ilçesi pilot
seçilir.
Çünkü Belediye başkanı
MHP’lidir. Senaryo uygulamaya
konur. Alaca Adliyesi emanet
deposu soyulur ve 21 adet silah
çalınır. (Bu silahlardan biri daha
sonra MHP’li birinin üzerinde
yakalanır.) Belediye başkanı
Ramazan ayının başlamasına
denk gelen (!) bu süreçte bildiri
yayınlayarak halkı cihada çağırır. Ve Çorum’da adım adım başlar olaylar. Bir hafta içinde birçok
işyeri bombalanır, evler taranır
ancak yetmez. 27 Şubat’ta
“Hayat pahalılığı ve yoksulluğu
protesto mitingi”inde provokasyona başvurulur. Valilik miting
alanı olarak faşistlerin yoğun
olduğu bir bölgeyi verir. Faşistler
ise bölgede mevzilenmiş olarak
hazır beklemektedirler. Ancak
provokasyon miting iptal edilerek

32

boşa çıkartılır.

Saldırı “Hazırlıksız”
Başlıyor
Faşistler burada başaramamıştır ama vazgeçmemiştir de.
Başarabilmek için bir yandan da
faşist kadrolaşma devam etmektedir. Tunceli’de saldırılarıyla
tanınan Nail Bozkurt Çorum’a
Emniyet Müdürü olarak atanır.
Ancak kadrolaşma bununla bitmez, sırada emniyet teşkilatı
vardır. POL-DER’li devrimcidemokrat polisler sürgüne gönderilir ve yerlerine POL-BİR’li
faşist
polisler
getirilir.
Kadrolaşma böylelikle şimdilik
tamamlanır. Artık olaylar boyutlandırılabilirdi. Ve böylece birinci
olaylar başlatılır Çorum’da.
Faşistler şehir merkezinde gösteri yaparlar ve bazı işyerlerine
saldırıp
camları
kırarlar.
Sloganları ise “Kana kan intikam”, “Kanımız aksa da zafer
İslam’ındır. Faşistlere bu sloganları attıransa şefleri, Gün
Sazak’ın cezalandırılmasıydı. O
süreçte hem faşizmin ülke genelindeki planını bozacak, hem de
halk kitlelerine moral verecek
Hareketimizin politikası faşistler
saldırdığında savunma ve can
güvenliğini sağlamaktan çıkıp
aktif savunma ve saldırıyı örgütlemekti.
Diğer yandan da devletten
desteğini ve tüm gücünü alan
faşistlere öyle bir darbe vurma-

lıydık ki, sarsılmalı
demoralize olmalıydılar. Yani cesaretleri
kırılmalıydı. İşte bu
politikanın ürünü olarak hiç beklemedikleri
yerden, can evlerinden
vurduk onları. Faşist
katliamlardan birinci
dereceden
sorumlu
MHP
yöneticilerden
faşist şef Gün Sazak’ı cezalandırdık. Böyle bir saldırıyı beklemiyorlardı. Büyük bir şaşkınlık
ve moral bozukluğu içindeydi
faşist güruh ve devlet. Büyük bir
darbe yemişlerdi. Bunun yarattığı etkiyle kuduz köpek misali saldırıya başladılar. Ancak saldırılar
plansızdı. Yaşadıkları şaşkınlık
ve aldıkları darbe onları bu hale
getirmişti. İşte Çorum’da yaptıkları gösteriler de bu ruh haliyle
yapılıyor ve intikam naralarıyla
salyalarını akıtıyorlardı. Ancak o
gün sadece birkaç işyerinin camlarının taş ve sopalarla kırılmasıyla geçti.
Hazımsızlıkları ve aldıkları
darbe sonucu ertesi günlerde de
saldırılarını devam ettirdiler.
İlçeleri Çorum’a bağlayan yolları
kontrollerine alarak merkezle
ilçelerin bağını kestiler, ayrıca
diğer
yandan
Çorum’a
Yozgat’tan, Alaca, İskilip ve
Osmancık’tan faşist militanlar
taşındı. Bu şekilde başarıya ulaşacaklarını
düşünüyorlardı
ancak halkın direnişi karşısında
saldırıdan istedikleri sonucu alamadılar. Karşılarında direnen bir
halk vardı. Saldırılar tek tek
devam ediyordu. Bu saldırılar
sürecinde üç POL-BİR’li polisin
cezalandırılması polisleri daha
da saldırganlaştırdı. Dönemin
İçişleri
Bakanı
Mustafa
Gülcigil’in “Çorum’da devleti yıkmak isteyen solun karşısına devlete destek fikrinden hareket
eden sağ çıktı” açıklaması faşist-
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lere açık bir mesaj ve destekti.
Öyle ki sözlerden de anlaşılacağı gibi devletten sınırsız destek alan faşistler daha da pervasızlaşıyordu. Kaldı ki, devlet her
olanağı
sunuyordu.
türlü
Çorum’da SSK’nın kullanılması
buna somut bir örnektir.
Selahattin Ardıç kamyonuyla,
Çorum-Ortaköy yolu üzerindeki
Ovasaray Köyüne giderken
faşistlerin saldırısına uğrar ve
yaralanır. Yanında kardeşi de
vardır. Kardeşi onu hemen SSK
Hastanesi Acil Servisine getirir.
Çok kan kaybetmiş olmasına
rağmen
buradan
Devlet
Hastanesine gönderilir. Doktorlar
babasına tahlil yaptırması için bir
şişe kan verir. Ancak kapıdaki
görevli “Komünistler burada kan
tahlili yaptıramazlar” diyerek
şişeyi kırar. Zaten çok kan kaybeden Selahattin Ardıç, kan
bulunamadığından kısa sürede
ölür. Kan şişesini kıransa suçlu
bile bulunmaz.
Hastanelerde yaşanan gelişmeler de böyleydi ve SSK
Hastanesi’nde olanlar bu kadarla da sınırlı değildi. Faşistler üs
olarak kullanıyorlardı SSK’yı.
Silahlar depolanıyor, bodrumda
ise işkence yapılıyordu. Faşistler
çok rahat gizleniyordu. Öyle ki,
arama yapıldığında bıyıklarını,
saçlarını keserek kimlik değiştirecek, hatta “görevli” belgesi
çıkartacak kadar yararlı bir üstü
faşistler için. Nitekim daha sonra
ikinci olaylar hastane çevresinde
başlatılacaktır. İkinci olaylara
gelene kadar haziran ayında saldırılar tamamen son bulmasa da
azalır.
Ancak bu süre içinde çok
yoğun bir göç yaşanır. AleviSünniler azınlıkta oldukları yerlerden göç edip kendi mezheplerinden olan insanların bulunduğu
mahallelere yerleşirler. Evini terk

etmeyenlerse tehdit edilirler. Bu
da etkisiz kalınca evleri taranır.
Haziran ayında da son bulmaz.
Ve gerginlik köylerde de devam
eder. Bir Alevi köyünde dört kişi
ekinlerin arasında kurşunlanmış,
silahla taranmış cesetler bulunur. Çorum halkı traktörleriyle
ürün yerine ceset toplayacaktır.
Ancak daha bulamadıkları pek
çok kaybın yanında, tarlaların
cesetle dolması uzaklaştırır köylüyü tarlalardan. Çalışmaya başlarlar. Faşistler ise özellikle
Sünni
köylerde
Alevilerin
Müslümanları
katlettiklerini,
öldürdüklerini anlatarak halkı
yönlendiriyorlardı.

İlk “Vuruş” Polisten
30 Haziran’da faşistler tarafından dağıtılan bildirilerde cihat
çağrısı yapılır. CHP’lilerin, devrimcilerin yoğun olduğu semtlerden saldırı başlatılır. Akşam PolBir’li polislerin de desteği ile saldırı tırmandırılır ve Alevi ileri
gelenleri ile devrimcilerden
onlarca insan gözaltına alınır. İlk
elde halkı önderlerinden kopararak güçsüz düşürmeyi hedefliyorlardı. Daha sonra evler silahlarla taranıp ateşe verildi. Bu
ikinci saldırı özellikle ilk saldırıda
girmeyi başaramadıkları Üçevler
Mahallesi’nde
başlatılmıştı.
Faşistler, tüm haberleşme ve
yardım yolları kapatarak iş yerlerini yağmalamaya giriştiler.
Bu saldırıda faşistler ev
yakma, tarama, yağma dışında
dört kişiyi de katlederler.
Ölümlerin duyulmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan
edilir ama yasak faşistlere uygulanmaz.
Bir arada yaşamış halkları birbirine
düşmanlaştırıyorlardı.
Faşistlerin amacı Çorum’u
Maraş’a çevirmekti ve bunu
açıktan söylüyorlardı da. 30

Haziran’da ikinci olaylar SSK’nın
çevresindeki semtlerde ve Sünni
köylerde halkı cihada çağıran
bildirilerin dağıtılması, CHP’liler
ve devrimcilerin yoğunlukta
olduğu semtlere saldırılar başlatıldı. Aynı günün akşam saatlerinde ise saldırılar Pol-Bir’li polislerin desteğiyle daha da tırmandırılır.
Alevilerin
oturduğu
Üçevler semtine saldırarak
onlarca insan gözaltına alınır.
Üçevler birinci olay sırasında
tüm saldırıları püskürterek faşistleri mahallelerine girdirmemiştir.
Bu yüzden polis Alevilerin
önde gelenlerini ve devrimcileri
gözaltına alarak yeni bir direnişi
engellemeyi
planlıyordu.
Gözaltıların ardından evleri ve
Üçevler Mahalleleri uzun namlulu silahlarla taranır ardından yüzlerce ev ateşe verilir. İşyerleri
yakılır ve yağmalanır. Telefon
kabloları kesilerek haberleşme
ve yardım almaları engellenir.
İtfaiyeyi ise kurdukları barikatlarla engellerler. Bu çatışmalarda
da dört kişi katledilir. Ertesi gün
sokağa çıkma yasağı ilan edilse
de bu fiilen uygulanmaz. Ve o
gün Çorum’un pazarıdır. Pazar
için köylerden gelen Alevilerin
önü silahlı faşistlerce kesilir ve
dövülür. Para, saat, altın gibi
eşyalar da yağmalanır.

Katliam Günü
3 Temmuz günü ise nispeten
sessiz geçer. O gün valilikte de,
MHP’de de farklılıklar yaşanır.
MHP’ye yabancı birçok insan
gelir. Telefonlar sıklaşır ve sürekli Cuma’dan sözedilir. Bu arada
polisin Alevilerin oturduğu semtlere yaptığı operasyonla yüzlerce insan gözaltına alınır ve çok
sayıda silah toplanır. Evet, 3
Temmuz sabahı sokağa çıkma
yasağı da ortadan kaldırılarak
her şey tamamlanır. Ve katliam
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başlatılır. 4 Temmuz 1980’de
Cuma
namazı
sırasında
Çorum’un bütün camilerinde
“Komünistler Alaaddin Camii’ni
ateşe verdi” diyerek kitleyi galeyana getirdiler. Hedef Milönü
Mahallesi.
Kamyonlardan kitleye saldırı
için sopa ve silah dağıtıldı.
Camiden sürekli “Allah Allah”
sesleri duyulmaya başlandı.
Bunun mahallelerine saldırı
olduğunu sanan Milönü halkı
camiye doğru koşmaya başlar.
Caminin yanındaki inşaattan ve
polis panzerlerinden halkın üzerine ateş açıldı. Polis jandarma
ve faşistler halka birlikte saldırdılar. Ve bu sırada çok sayıda
insan katledildi. Faşistler rehin
aldıkları on kişiyi kurşuna dizdiler.
Emri MHP il başkanı İsmail
Taştan ve Çorum İYD Başkanı
Seydi Erenyel’den almışlardı.
Alınan rehinelere işkence yapılmıştı. Sonra da şişlenerek, kafaları parçalanarak katledildiler.
Alaaddin Camisine doğru koşarken yuvarlanıp katledilenlerden
biri de tıp öğrencisi Süleyman
Atlas’tır. Süleyman panzerden
açılan ateş sonucu yaralandı.
Halk Süleyman’ı polislere vermemeye çalışır ancak polisler
götürürler Süleyman’ı. İşkence
yapılır Süleyman’a. Vücudunun
pek çok yerinde sigara izmariti
söndürülmüş, vücudunun çeşitli
bölgesine şiş sokulmuş ve kolu
parçalanmıştır. Ancak SSK
Hastanesi’nde ölüm nedeninin
omzundan aldığı yaradan diye
rapor edilmiştir. Oysa Süleyman
işkenceyle
katledilmiştir.
Süleyman katledilmiştir ama
ailesinin acısı bununla da bitmeyecektir.
Köylerinin yolu faşistlerce
tutulduğu için köye gidemiyorlardı. Süleyman’a mezar da bulu-
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namıyordu. Ailesi bahçesine
gömmeye hazırlanıyordu ancak
faşistlerin giremediği büyük
Palabıyık köylüleri Süleyman’ı
köylerine götürüp gömdüler.
Çorumlular bulabildikleri ölülerine mezar arıyordu. Ancak kayıpların mezarı bile yoktu. Ya bir
tarla arasında ya da köylerinden
uzakta ama nerede oldukları
belli değildi. Ve pek çoğu yıllar
sonra ancak bulunabildiler.
Bulunabilenlerin cesedi ise
görenleri dayanamaz hale getirecek haldeydiler. Bunlardan
biriydi Ali Paçacı.
Yarı yanmış haldeydi Ali
Paçacı’nın cesedi. Birçok yerinde kesik yaraları vardı. Boynu
ise aldığı bir darbe ile öne düşmüştür.
Faşizmin
vahşetinin
görüntüsüydü bu cesetler. Ve
kimisi kurşunla, kimisi işkenceyle, satırla, bıçakla katledilmişlerdi. İki ay süresinde katledilenlerin sayısı 50’yi bulmuş, yüze
yakın insan da yaralanmıştı.
Ancak Çorum’u Maraş yapacağız diyen kontrgerilla Çorum’u
Maraş yapamamıştır. Çorum’da
halkın ve devrimcilerin birlikte
direnişini kıramamış, beklemediği bir şekilde silahlı ve kitlesel bir
direnişle karşılaşmıştır. Halk bu
şekilde kendini savunmamış
olsaydı Maraş’taki katliamdan
çok daha büyük bir katliam gerçekleşirdi.

Çorum’da Faşist Teröre
Karşı Direniş Komiteleri
Kurulur
Çorum’da öz olarak vermeye
çalıştığımız olaylar işte böyle
yaşandı. Ancak buraya kadar
sadece olayları aktardık. Çorum
halkının direnişi, direniş özelliklerini vurgulamak için ayırdık.
Çünkü bugün yaşananlar açısından örnek alınması gereken
yanları var. Çorum’da halk gerek

birinci olayların, gerekse asıl katliamın yaşandığı ikinci olaylar
sırasında saldırıları barikatlarla
püskürttü.
Çorum katliamı ve direnişi bu
açıdan önemlidir. Öyle ki devrimcileri almaya çalışan polisler saldırı başlattığında halk üç koldan
barikatlar
kurdu.
anında
Saldırılar barikatlarla püskürtüldü. Halk devrimcilerle birlikte
bütün geceyi barikatın başında
geçirdi. Sırayla nöbet tutuldu.
Komiteler kuruldu, parolalar tespit edildi. Halk elindeki silahları
devrimcilere verdi. Silahlar tek
bir elden toplandı ve insanlara
dağıtıldı. Barikatların başında
ateşler yakıldı. Halkın morali
oldukça yüksek. Özellikle Milönü
Mahallesi’ndeki direniş diğer
mahallelere de, köylere de örnek
oluyor, moral veriyordu. Direniş
sadece merkezle sınırlı kalmıyordu, köylere de yayılıyordu.
Çevre köylerde de barikatlar
kuruluyor, silahlarla nöbetler
tutuluyordu. Faşistler girdirilmiyordu, ayrıca köylerden traktörlerle kente inilip Milönü halkına
destek veriliyordu. Olaylar sırasında yiyecek vb. sıkıntısı olduğundan köylüler ekmek getiriyorlardı. Getirilen yiyecekler bölüştürülüp barikatlara dağıtılıyordu.
Silahlı köylülerde barikatlara
dağılıyor ve birlikte çatışıyordu.
Tüm bunları ayarlamak içinse
komiteler kurulmuştu. “Çorum
mahallelerinde bütün siyasal
eğilimlerinde katılmasıyla 40
tane komite oluşturuldu. Bunlar
üç ana komitede merkezileşerek
direniş boyunca nöbet, mühimmat ve para sorunlarını çözmeye
çalıştılar.
Komiteler kiraları, iki, bir lira
civarında dondurduktan sonra,
ihtiyacı olanların para, yiyecek
sorunlarını üstlendiler. Örneğin
çatışmalardan sonra bir yardım
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açıldı
ve
4
kampanyası
Temmuz’da faşistlerin bölgesinde sabaha kadar direndikten
sonra köylere çekilmek zorunda
kalan 30-40 aileye gerekli ev
eşyası ayarlandı. Öte yandan
Nurettin Paşa Caddesi’nde
faşistlerce yakılan yüz kadar
dükkan elbirliğiyle onarıldı ve
burada kurulan bir esnaf komitesi dükkanların tekrar açılması
işini devraldı. Komiteler ayrıca
devrimcilerin denetimi altındaki
bölgelerde bağnaz Alevilerin
baskısıyla göç etmek isteyen
Sünnileri ikna etmeye çalıştılar
ve bağnaz Alevilere karşı bir
mücadele başlattılar”. Sivil faşist
terörle resmi terörün içiçe geçtiği
yıllarda faşizm Çorum’da istediğini başaramamıştı. Ve bunun
tek nedeni vardı. Faşizme karşı
yükseltilen devrimci şiddetti.
Maraş’ta halkın üzerinde
yarattığı korku ve moral bozukluğunu kaldırıp mücadele edildiğinde kazanılabileceğini gösteren tek etken faşizme karşı
mücadele tarzındadır. Gün
Sazak cezalandırması bunu
sağlayan önemli bir eylemdi.
Tüm işkenceciler ve faşistler bu
cezalandırma ile korkuya kapıldılar. Faşizmin katliamları ve
işkenceleri somut olarak açığa
çıktı. Faşist cephede moral

bozukluğu ve teşhir yaşanırken
halka büyük moral verdi. Çorum
halkı eylemden ve mücadele tarzından aldığı moral güçle katliamı boşa çıkarttılar.
Nitekim Gün Sazak cezalandırıldıktan sonra faşizm terörünü
arttırsa da halkın teslim alınamayacağının
göstergesi
oldu
Çorum direnişi. Faşist terörün
karşısında cenaze kaldırmaktan
yorulmuş bir halk Çorum direnişini yaratacak noktaya gelmiş,
getirilmiştir. Yaşadığımız süreci
aynılaştırmıyoruz ancak bugün
de öz olarak faşizme karşı
mücadele yine silahlı mücadeleyi yükseltmekten geçiyor. Bugün
de faşist terör alabildiğine yükseliyor. Öğrenciler sokak ortasında
polislerin denetiminde vuruluyor.
O koşullarda silahlı, zincirli saldırıya uğruyorlar.
Polis alanlara çıkan işçiye,
memura, hakkını arayan halka
gaz bombalarıyla saldırıyor,
işten atıyor, gözaltına alıp işkence yapıyor. Ve artık birer birer
değil dörder dörder kaybediyor.
Yani özcesi bugün mücadelemizin geldiği aşamada, devlet
sindirmenin tek yolu olarak katliama, işkenceye, kaybetmeye,
gözaltına başvuruyor. Yani terörle. İşte faşist terörün bugün gel-

diği aşama ve her geçen gün
bunun tırmandırıldığını görünce
bugün de görevimiz aynı. Faşist
terör ancak kitlesel bir şiddetle
geriletilebilir, etkisizleştirilebilir.
Bugün herkes örgütlenmeli ve
silahlanmalı. Dün komitelerde
barikatlar kurup mevzimizi
savunduk.
Bugün
de
mevzilerimizi
Şahanlarımızla koruyacak ve
devletin faşist terörünü gerileteceğiz. Dün Çorum’da halk birlikte direndi. İşçisi, köylüsü, memuru, mahallelisi, genci, yaşlısı,
kadını ve erkeğiyle faşist saldırıların karşısında… İstanbul,
Ankara, İzmir, Mersin, Tarsus,
Zonguldak, Antalya, Tunceli,
Suluova, Bursa, Gümüşhacıköy,
Edirne, Samsun, Trabzon, Rize,
Artvin gibi birçok yerde grevler,
korsan gösterileri ve yürüyüşler
düzenlendi. Ve bu birliktelik güç
ve moral verdi Çorum halkına.
Bugün de hangi ilde, hangi halk
kesimi olursa olsun saldırı bizedir. Dün Çorum’daki gibi sivil
faşistlerin ve devletin saldırılarına kitlesel olarak karşı durmalıyız. Dünün hesabını ancak böyle
sorabilir ve güvencesini de
ancak böyle sağlayabiliriz.

Çeteleri Meşrulaştırmak Şerefsizliktir Arap Emrah Çetecidir!

İnternet üzerinde 25 Eylül 2019 tarihinde bir video
yayınlandı. Bu videoda Arap Emrah sözde mahallesine
sahip çıkan, uyuşturucu içirmeyen, hırsızlık-fuhuş yaptırmayan, gençleri koruyup kollayan, biri olarak gösteriliyor.
Oysa gençlerin geleceğini ellerinden alan, onlara silah
verip mahalledeki çeteleşmeyi yaygınlaştıran bir çetecidir.
Bu videoda gösterilen çetecileri devrimcilerle bağdaştırmak
şerefsizliktir. Bu mahalleye sahip çıkan, bedel ödeyen
Arap Emrah gibi çeteciler değil; Sezgin ENGİN, hedef
karakol diyen Ali Haydar Çakmak’lardır.
Arap Emrah denilen bu çeteci mahallemizde 15-16
yaşındaki gençlerimize silah veriyor, çeteler arasındaki
rant kavgasında gençleri kullanıyor, geleceklerini çalıyorlar.

Tüm bunları da “hırsızlığa, uyuşturucuya karşıyız” diyerek yapıyorlar.
Mahallemizde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve yozlaşmaya karşı bedel ödeyen devrimcileri tanımayan kendini
mahallemizdeki çocuklarımızın gençlerimizin geleceğini
elinden alan çeteleri sahiplenmek Onurlu Gazi Halkına
karşı yapılan şerefsizliktir. Bu mahallenin her bir metre
karesinde devrimcilerin kanı vardır: Çeteleri sahiplenmek
meşrulaştırmak onursuzluktur ahlaksızlıktır Mahallemizdeki
gençlerimizi çetelerin elinden söküp alacağız.
Bu videoyu hazırlayan yayınlayan; Utku Arif Kavak
Şerefsizdir! Çetelerden Hesap Sorduk, Soracağız! Çeteleşmeye Karşı Savaşımızı Recep Hasarlarla, Hasan Feritlerle Büyüteceğiz!
Gazi Halk Cephesi

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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Mustafa’nın Sesine Ses, Hücresine Işık Olalım!

M

ustafa Koçak AKP iktidarının işbirlikçileştirme-itirafçılaştırma politikalarını kabul
etmediği için, yoldaşlarının üzerine, halkın
evlatlarının üzerine ifade vermediği için; AKP iktidarı
tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa tüm bu adaletsizliklere karşı çıktığı için
süresiz açlık grevine başladı ve sonrasında direnişini
ölüm orucuna çevirdi. 38 kiloya düşmüş bedeni ile direniyor Mustafa. Mustafa’nın açlığını her yerde duyuralım.

Zorla Müdahale İşkencedir!

Şakran 2 No’lu T-Tipi Hapishane müdürü Mustafa
Koçak’ı zorla müdahale ile tehdit etmekte. Bununla
ilgili 16 Ekim’de bir açıklama yapan Halk Cephesi
“Tekrardan Hapishane İdaresi’ne, Adalet Bakanlığı’na
sesleniyoruz! Mustafa’nın başına gelecek her şeyden
siz sorumlusunuz. Zorla müdahale işkencedir, işkence
yapmak şerefsizliktir.” ifadelerine yer verdi. Bu konuda
Ankara TAYAD da bir açıklama yayınladı.

Tüm Özgür Tutsaklar Evlatlarımızdır!

İzmir TAYAD’tan Özgür Tutsak annesi Kader İnci,
21 Ekim’de açıklama yaparak; Mustafa Koçak’ın adalet
talebine destek olmak için 10 gün süreli destek açlık
grevi yapacağını belirtti.

Onuruyla Direnen
Mustafa Koçak’ın Sesiyiz!

Ankara: TAYAD’lı Aileler 18 Ekim’de Adalet Bakanlığı önünde Mustafa Koçak ve Grup Yorum için
yapmayı planladıkları basın açıklaması için beklerken
gözaltına alındılar. Gözaltılar işlemlerin ardından akşam
saatlerinde serbest bırakıldılar.
21 Ekim’de de TBMM’ye milletvekilleri ile görüşmek
için gittikleri sırada keyfi bir şekilde gözaltına alınan
Zeynep ve Hasan Koçak ile Başak Kavruker idari para
cezası kesilerek serbest bırakıldı. Her şeye rağmen HDP
Genel Merkezi’nde Mv. Gergerlioğlu ile yayın yaptılar.
İzmir: TAYAD’lı Aileler 19 Ekim’de Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması
düzenledi.
20 Ekim’de “Mustafa Koçak İçin Adalet İstiyoruz!”
başlığıyla panel düzenlendi. Panelde TAYAD’lı Naime
Kara ve Kader İnci, HHB’den Ezgi Çakır birer konuşma
yaptı.
Halk Cepheliler 17-22 Ekim tarihleri arasında Mustafa
Koçak için Ankara, İzmir, Elazığ, İstanbul’un Gazi,
Gülsuyu, İkitelli ve Okmeydanı mahallelerinde çalışmalar
yaptılar. Mustafa Koçak’ın direnişini pankartlarla, ozalitlerle, duvar gazeteleriyle, yazılamalarla, şablonlarla
ve imza toplamalarla halka anlattılar.

Türkiye’de İşkence Her Dönem Devrimci İlericilere Uygulanan Yıldırma Araçlarından Biridir…

Faşist Devlet ve Polisi İşkencelerle Sonuç Alamayacak!

İ

stanbul Gazi Mahallesi’nde 15 Ekim’de sokaktan
işkence yapılarak kaçırılan Vedat Doğan, Ezgi
Kul, Yunus Emre Didin, Çağdaş
Aydoğdu ve Onur Gül gözaltına alındı.
Gözaltına alınırken hiçbir şey sorulmadan direk saldırarak ters kelepçe
yapılıp araca zorla konuldular. Gözaltı
aracında başlayan işkence karakolda da
yoğun bir şekilde sistematik olarak devam etti.
Gözaltı aracında Vedat Doğan’ın
omzuna işkenceci bir polis çıkıp zıplayarak belini sakatladı. Daha sonra karakolda diğer arkadaşlarıyla beraber 5-6 saat belli aralıklarla süren işkenceye maruz kaldılar.
AKP’nin işkenceci polisleri Vedat Doğan’ın beli
sakat olmasına rağmen defalarca beline çıkıp zıpladılar.
Kasıklarını, karın boşluğunu belli aralıklarla sıkarak işkenceye saatlerce devam ettiler. Hayalarını tutarak “erkekliğini bitireyim mi?” diyerek tehditte bulundu faşist
polis ve ayakkabılarını defalarca zorla ağzına sokmaya
çalıştılar.
Süren işkencelerde farklı yöntemler uygulayan po-
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lisler, diğer yandan böbreklerini eliyle sertçe sıkarak
“böbreğini alayım
mı?” diyerek işkence
yapıyordu. Bu esnada kendini karakol
amiri olarak tanıtan
biri “Burası Gazi,
Gazi’nin kıralı benim, burada devrimcilik yapmak yasak,
burası başka yere
benzemez, buraya geliyorsan sonuçlarına
katlanırsın, bu daha fragman, bir dahakine
daha kötü yaparız” vb. tehditleri savurdu.
Elindeki sigarayı gözaltındakilerin gözüne yaklaştırarak; “gözünde söndüreyim mi?” tehdidinde bulundu.
Konuyla ilgili Gazi Halk Cephesi 19 Ekim’de açıklama yayınlayarak şu sözlere yer verdi; “Gözaltının
amacı arkadaşlarımızı fiziksel ve psikolojik baskılarla
sindirmek, yıldırmak içindir... AKP’nin işkenceci
polisleri baskılar, gözaltılar, sokaktan kaçırmalar, işkenceler ile sonuç alamayacak!”

Sayı: 142

27 Ekim 2019

CAHİT ZOREL’İN BELÇİKA’DA SÜREN DİRENİŞİ
ZAFERLE SONUÇLANDI!
Cahit Zorel Diyor ki: “Direndik ve Kazandık! Yalnızca Direnenler Kazanır!
Oturum Hakkımı Aldım!
Yüksel Direnişçileri, Alev Şahin, Bakırköy Direnişçileri de Kazanacak!
Mustafa Koçak, Grup Yorum ve Mahir Kılıç da Kazanacak!
Direnişler Meclisi’nin Tüm Direnenleri Kazanacak!
Direnen Kazanır!”

Y

abancılar
dairesi
önünde sürdürdüğüm
direnişimin 17. haftasında oturum hakkımı kazandım.
Tam on sekiz yıldır oturum
hakkımı
vermemişlerdi.
Bunun son yedi yılı ise tamamı ile işkenceye dönüştürülmüştü.
Aile birleşimi yasasına göre
oturum hakkımın verilmesi
gerekirken tam yedi yıl keyfi
bir şekilde oturum hakkım
gasp edildi. Belçika yasalarına
göre artık hiçbir engelim olmamasına rağmen oturum hakkımı vermediler.

mı arayacaktım, ya da direnecek, bana yapılan bu haksızlığı
herkese duyurarak hakkım olanı
isteyecektim.

Ben Direnmeyi Seçtim
Geçen sene tam yetmiş günlük bir oturma eylemi gerçekleştirdik hakkımda karar verecek
mahkemenin önünde. Yetmiş
günün sonunda mahkeme bana
yapılanın hukuksuz olduğuna

On
Sekiz
Adaletsizliğe Son!
Oturum
Istiyorum!

İnsanlığın
en
soylu
damarı olan devrimciliği
suçmuş gibi göstermeye
çalıştılar. Devrimcileri tehlikeliymiş gibi göstermeye
çalıştılar.

Ya bu saldırıyı sessizlikle
geçiştirip yasal yollardan hakkı-

Kırk bir gün, yani üç aya
yakın süren eylemin sonunda
aynı mahkeme hakkımda yine
aynı şekilde karar verdi:
Bana yapılan hukuksuzdu.
Ama bu sefer direnişimi
sonlandırmadım. Yine aynı
şeyi yapabileceklerini düşünerek direnişimi bana on sekiz
yıldır zulüm uygulayan yabancılar dairesinin önüne taşıdım.

Bunun sebebi düşüncelerimle yaşamam ve düşüncelerimle yaşamak isteğimdeki ısrarımdı.

Hakkımda bir rapor hazırladılar
2017’nin
sonunda.
Raporun her satırında burada
katıldığım demokratik, hatta
hepsine yakını izinli eylemler
vardı ve bu eylemler gerekçe
gösterilerek “oturum verilemez”
dendi benim için. Yani benim
üzerimden demokratik eylemlere katılmayı da suç haline getirmek istemişlerdi.

Önce ikamet ettiğim belediyenin
önünden
Brüksel’e,
yabancılar dairesinin önüne
kadar, 130 km’lik uzun bir
yürüyüş yaparak yapılan haksızlığı duyurdum. Ve oradan da
tekrar aynı mahkemenin önünde oturma eylemine başladım.

Yıllık
Hakkımı

Ve tam on yedi hafta
boyunca her perşembe ve
cuma günü iki saat kapılarının
önüne geldik. Pankartımızı
açtık.

hükmetti.
Normalde bu kararın üzerine
eğer yeni bir “suç” bulamazlarsa
oturum hakkımı vermeleri gerekirdi ama vermediler.
Altı aylık bir geçici oturum
verip altı ayın sonunda keyfi bir
rapor daha hazırladılar ve oturum hakkımı geri aldılar.
Ve yine direndim.

Her gün en az on kez sloganlarımızı haykırdık onların anlayacağı dilden.
Her gün aynı saatte internet
üzerinden devrimciliğin meşruluğunu anlatmaya, neden oturum hakkımı gasp ettiklerini,
neden direnişimin sahiplenilmesi gerektiğini binlerce insana
anlatmaya çalıştık. Bildirilerimizi
dağıttık.
Ve altı ayın dolmasına iki
buçuk ay kala oturum hakkımı

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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kazandım.

Hep Birlikte Kazandık!
Her gün benimle birlikte direniş yerimde beni yalnız bırakmayan yoldaşlarım ve dostlarım
ile kazandık. Her gün selamını,
desteğini destek mesajlarını yollayan direniş dostları ile kazandık. Direniş alanına gelemeyip
de yüreği bizler ile olan sevdiklerimiz ile kazandık.
Ve bizleri en zor zamanlarda
ayağa kaldıran, bize direnmek
için gerekli gücü, morali ve ruhu
veren büyük ailemiz ile kazan-

dık. Daha çok kazanacak zaferlerimiz var.
Mustafa Koçak da kazanacak, Grup Yorum da.
Mahir Kılıç yine rezil edecek; ekmeğini, çocuklarının
geleceğini çalmak isteyenleri.
Yüksel direnişi de kazanacak. Her gün kazanımlar elde
ettikleri direnişlerini zaferle
taçlandıracaklar.
Bakırköy direnişi de zaferi
hediye edecek...
Oturum Hakları için dire-

nen;
Düsseldorf Direnişçileri,
Paris Direnişçileri,
Londra’da Çağrı Güler de
kazanacak.
Ülkede
ve
Avrupa’da
Direnişler Meclisi’nin tüm
direnenleri kazanacak. MUTLAKA!
Zaferimiz tüm direnenlere
hediye olsun.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
Avrupa Direnişler Meclisi
Direneni Cahit ZOREL

Bir Memleket Sevdalısı, Devrimci Hareketinin Zor Günlerinin İnsanı, Halk Cepheli

ŞABAN ERDEM’İ KAYBETTİK!

Ş

aban Erdem gerçek bir vatan ve halk sevdalısıydı. Kelimenin tam anlamıyla abiydi.

Bir devrim hamalıydı. Karadeniz dağlarının ve
Aybastı Yaylası’nın delikanlısıydı.
Uzun yıllar Almanya’da el kapılarında yaşadıktan
sonra, Halk Cepheliler’in Şaban Amcası, son beş yıldır
memleketi Perşembe Yaylası’na yerleşmişti.
Almanya'da yaşadığı dönemde de hiçbir zaman
kendini Avrupa’ya ait hissetmedi. Gönlü hep memleketinde atıyordu. Oranın kuşunu, böceğini, havasını
anlatırken dahi nasıl sevdiğini hissederdiniz. Gönlü
tok, parada pulda hiçbir zaman gözü olmamış biriydi,
72 yıllık hayatında bunu kendine ilke edindi.

Ancak cüretli davrandı; çünkü kafası çok netti, darbe
ihanetti!

Zor günlerin adamıdır denilir ya, işte tam da öyledir Şaban Erdem. Devrimci harekete yönelik girişilen
darbe sürecinde tereddütsüz tarafı net olmuştur.

Gözünde tek bir korku olmadan "hadi gidiyoruz"
derdi. Evini, yüreğini açtı devrimcilere. Birebir darbecilere karşı mücadele etti kurumları sahiplendi.

Canı pahasına savunmuştur hareketin doğrularını,
darbecilerin yalanlarını gittiği her yerde anlatmıştır.
Adeta bunu kendine görev edinmiştir.

Şaban Erdem, halktı ve ölçüleri o yüzden çok netti,
"Arkadan vuranlar namussuzdur.”

Onun için çok nettir her şey. "Bu adamlar kalleş,
namussuzlar. Arkadan vuranlar bunlar. Dünya affetse ben affetmem onları" derdi.

Şaban Erdem’i 15 Ekim 2019 günü, memleketinde
kamyonetiyle yaptığı kaza sonucu kaybettik.

‘Arkadan vurandı’ onlar onun için. “Onlarda yürek
olsa hareketin önderini kaçırarak yapmazlardı
bunu” derdi.
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Halk Cepheliler’in, sevenlerinin, ailesinin başı
sağolsun.

Şaban Erdem’i, emeklerini, sahiplenmesini, memleket sevdasını asla unutmayacağız!

O süreçte evlerini kurşunladılar, saldırılara uğradı.
Evini devrimci harekete açtığı için saldırıya uğradı.
Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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AVRUPA’dakiBİZ
ÜLKEMİZDE TÜM YOKSUL MAHALLELER BİZİMDİR DEDİK
ŞİMDİ AVRUPA’DA DA YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAk
ŞİARIYLA HAREKET ETMELİYİZ!
ANADOLU’DA ÜRETEN YARATAN HALKIMIZ,
AVRUPA’DA DA ÜRETEN YARATAN BİZİM HALKIMIZ;
YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR! YOKSULLUK EMPERYALİZMİN
HALKLARA DAYATTIĞI SÖMÜRÜ POLİTİKASIDIR!
BUNUN İÇİNDİR Kİ AVRUPA’DA DA TÜM YOKSUL HALKIMIZ,
ÇOCUKLARIMIZ BİZİM OLACAKTIR!
2. Bölüm
TÜM AVRUPA’DAKİ
MAHALLE GENÇLİĞİ
BİZİMDİR!
MAHALLELERE SIRTIMIZI
DÖNMEYELİM!
MAHALLE GENÇLİĞİNE
SAHİP ÇIKMAK
GELECEĞİMİZE
SAHİP ÇIKMAKTIR!
TÜM AVRUPA’DA
MAHALLELERE
KULAK VERELİM,
HALKLARIMIZI GENÇLERİMİZİ
ÖRGÜTLEYELİM!

öyle veya böyle karşılaşıyoruz değil
mi? Biz göçmenlerin en fazla olduğu yerler bizim olduğumuz mahalleler veya bizim gibi başka yabancıların olduğu mahallelerdir. Ve
yine hemen hemen hepimizin
Avrupa’ya geldiğimizde yolunun
geçtiği, kaldığımız ve kalmakta
olduğumuz mahalleler var.

Kapitalizm evrildikçe emperyalizme artık sistem çarklarından kan
akmaya başlar. Yetmez akan kan
ve sermaye büyüdükçe yani tekelleştikçe hep daha fazlasını ama
hep daha fazlasını ister. Artık
çıkarlar için dünya birbirine girer
ve dünya savaşları çıkar.
Dünya savaşları diye yıllarca
okullarda okutulan şey aslında
dünyanın paylaşımı savaşıdır.
Çünkü emperyalist tekeller dünyamız üzerindeki yer altı yer üstü
tüm kaynakları nasıl sömüreceklerini silah zoruyla belirlemek
isterler. Sonuçta olan bizlere,
halklara olur.

Mahalleler nasıldır? Yoksulluk
vardır, kültürler iç içe geçmiştir,
gençler hep birlikte gruplarla hareket eder, asilerdir hani polis görünce hemen kabadayı kabadayı
vrupa…
Almanya,
“Burası benim mahallem” der gibiFransa,
İngiltere,
lerdir. Asıl görünen şey ise emperBelçika,
Hollanda,
yalizmin işte tam da istediği politiİsviçre,
Avusturya,
İtalya,
kalara açık hale gelmemizdir.
Bunlara neden mi kısa kısa
Lüxemburg, İspanya, Portekiz…
Çünkü biz onlara göre mahalle
değiniyoruz? Çünkü hiçbir şey birTüm bu ülkeleri sayınca nasılda
gençliği olarak “Adam Olmayız”
birinden
bağımsız değil…
büyük bir kıta! Ancak gerçek öyle
Tabi buna karşı çıkanlar olacaktır.
değildir. Büyük olduğu kadar
Bunun karşısında şunu diyebiliriz
Çünkü
Mahalleler
küçüktür. İstediğimiz her tarafına
“Kim yükseliyorsa, değerlerinden
Emperyalizmin
göçmen
gidebilir. Bir Hint filminde denir ki
vazgeçmeyi, özünü unutmayı unuhalkları teslim alabilmenin bir
“Dünya avuç içi kadar bir yer,
tur.” Vardır tabiki unutmayanlar
parçasıdır.
Parmaklarını kapatınca hepsi birbiama ne kadardır. Bir elin on parmarine değer…” Bu kadar büyük
Avrupa’da
özellikle
2.
ğı kadar!
görünmesine karşın Avrupa ‘Biz’in
Paylaşım
Savaşı’ndan
sonra
ortaMeseleye emperyalizm’in halkolduğu tüm ülkelerde küçücüktür.
ya çıkan “insan gücü” dedikleri
ları sömürme politikalarının sonu“insan emeği” ihtiyacından kaycu olarak bakmalıyız. Çünkü:
Hep Avrupa’ya ülkemizdeyken
naklı 1950’lerden sonra göç almaEmperyalizmin kuşatmasının en
kurtuluş kapısı olarak, hayal ile
ya başlamıştır... Bunun nedeni ise
yoğun yaşandığı yer hiç kuşkusuz
gelişmişlik ile bakarız. Öyle ya,
tekellerin insan emeğine olan
“Emperyalizm” in doğduğu toprakgelişmiş ülkelerdir demek gerekirse
aşırı
ihtiyacı. Her ne kadar bilim
lardır. Yani emperyalizm emper“Bir kapak attık mı o Avrupa’ya”
ilerlerse
ilerlesin insan gücüne
yalizm olmadan önce kapitalizmsorunlarımızın biteceğini zannedeemeğine ihtiyacı hep olacak kapidi. Ve kapitalizmin kar uğruna
riz. Hâlbuki sorunlarımız bitmez.
talizmin.
daha fazla sermaye uğruna işleGeçim sıkıntısı, çocuklarımız için
mediği suçu, cinayeti, ahlaksızlıgelecek kaygısı vb. bir çok sorunla
(SÜRECEK)
ğı,
namussuzluğu
yoktur.
Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!

A

MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!

39

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Avrupa’da
µ LONDRA:

Londra Pir Sultan Kültür
Merkezinde Konser: Pir Sultan
Kültür Merkezinde, 19 ile 20 Ekim
tarihlerinde yapılan türkü dinletisinde, Grup Yorum ve Mustafa
Koçak Ölüm Orucu direnişleri hakkında bilgi verildi ve halkı duyarlı
olmak için çağrı yapıldı.

µ AVUSTURYA:

µ HOLLANDA:

Hollanda’da Mustafa Koçak
Ve Grup Yorum İçin Yürüyüş:4
Halk Cepheli 18 Ekim Perşembe
günü Rotterdam’daki Türkiye konsolosluğu önünde Mustafa Koçak
ve Grup Yorum üyelerinin açlık
grevi süreci hakkında açıklama
yaptılar.

µ ALMANYA:

Avusturya Halk Cephesi:
Geçirdiği trafik kazası sonucu
hayatını kaybeden Şaban Erdem
amcamızın ailesinin, yakınlarının
ve büyük ailemizin başı sağolsun.

Halk Meclisinin çağrısıyla
“Adalet İstiyoruz” çadırı 12 Ekim
tarihinde yine Stuttgart şehir merkezine açıldı.

Avusturya’da
Halkın
Avukatları ve Sanatçılarına
Özgürlük
Eylemi:
Mustafa
Koçak, Grup Yorum üyeleri ve
Almanyada tutsak olan Hatime
Azak için destek amaçlı eylem
yapıldı.

Köln
Adalet
Çadırı:
Düsseldorf’ da kimlik hakları için
direnen direnişçileri Grup Yorum
onurlandırdı. Köln Adalet çadırı
52. Gününde tüm adalet mücadelecilerini ve direnişçileri selamlıyor.

Avusturya’da Adalet ve
Özgürlük Eylemi: Bu hafta eyleme 35 yıl Fransa’da tutuklu bulunan Lübnanlı siyasi tutsak
Georges İbrahim Abdallah’la
dayanışma grubu da destek verdi.

Köln Adalet Çadırı 55. gününde
adalet için direnmeye ve direnenlerin sesi olmaya devam ediyor.

µ AVRUPA:

HALK MECLİSLERİ
Şaban Erdem Ölümsüzdür:
Halkımız ve Vatanımız
Kahramanlarını Asla
Unutmayacaktır.

µ BELÇİKA:
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-Belçika Brüksel’de Oturum
Hakkı için Direnen Cahit
Zorel Mustafa Koçak için
Destek Açlık Grevi Yaptı.

Köln adalet çadırını 56. gününde Grup Yorum üyeleri ziyaret etti.
Mannheim`da Piknik Etkinliği
Gerçekleştirildi: 13 Ekim Pazar
günü piknikte bir araya geleren
aileler birlikte güzel bir pazar
geçirdiler hem de gündemler üzerine sohbetler ettiler. 2 Kasım`da
Karlsruhe`de yapılacak HFG
paneli icin bilgilendirme yapıldı.

HALK CEPHESİ’NDEN
ÇAĞRI
Mustafa Koçak ve Grup
Yorum’un Sesi Brüksel’de: 14
Ekim Pazartesi günü Brüksel’de,
Avrupa Parlamentosu’nun önünde
Halk Cephesi tarafından bir eylem
gerçekleştirildi.

Düssseldorf’ta Grup Yorum
ve Mustafa Koçak İçin Eylem:
İçişleri Bakanlığı önünde eylem
yapan Düsseldorf direnişçileri,
Mustafa Koçak ve Grup Yorum’un
direnişlerini destekledirlerini açıkladı.

Belçika
Halk
Cephesi
Açıklama:
Salih
Kanza’nın
Ölümünden Emperyalizm ve AKP
Faşizmi
Sorumludur!

Nancy Halk Cephesi 16 Ekim
günü yaptığı video çekimleriyle Grup
Yorum’un, Mustafa Koçak’ın ve Mahir

µ FRANSA:

Kılıç’ın yalnız olmadığını vurguladılar.
Paris Direniş Günlüğü 18
Ekim Cuma: İnanmış, zafere kilitlenmiş bir insandan daha güçlü bir
varlık yoktur. Bu nedenle 38 kiloya
düşmüş Mustafa’dan korkuyorlar.
Çünkü Mustafa direniyor.
Fransa’da
Direnişi
Sahiplenme Çağrısı: 12 Ekim
günü Portes Citoyenne tarafından
yemekli gece düzenlendi. Gecede
direnişin sahiplenmesi çağrısı
yapıdı.
Paris Direniş Günlükleri:
Oturum hakları için 30 Mart günü
başlayan direniş her Cuma ve
Cumartesi günleri devam ediyor.
Fransa Halk Cephesinden
Mustafa Koçak İçin Sahiplenme
Çağrısı: Mustafa, zorla müdahale
tehdidiyle karşı karşıya.
Şakran 2 Nolu T Tipi
Hapishanesi: Telefon: 00 90 232
518 10 23-25
Fax: 00 90 232 618 10 21
Adalet Bakanlığı: 00 90 312 417
77 70
Fax:00 90 312 49 33 70

µ AVRUPA DEV-GENÇ:

Grup Yorum Dev-Genç’in 50.
Yılını Selamlıyor: Grup Yorum
üyesi İhsan Cibelik Dev-Genç’in
50. Yılını kutlayıp tüm DevGenç’lilere selamlarını gönderdi.
Aile Ziyareti: Dortmund da
Dev-Genç’in 50. Yıl Şenliğine
davet etmek için aileleri ziyaret
ettiler.

µ YUNANİSTAN:

18 Ekim tarihinde Yunanistan
Halk Cepheliler Dev-Genç’in 50.
yılını çektikleri destek videosuyla
selamladılar.
Atina’da
Grup
Yorum
Konseri Yapıldı :19 Ekim 2019
tarihinde Yunanistan’ın başkenti
Atina’da Grup Yorum konseri
yapıldı. Konsere 1500 kişi katıldı.

Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019
BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019
HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019 'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!
MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!

Kendimi mücadelenin tam içinde görüyorum. Olumlu olumsuz
tüm yanlarımla mücadelenin içindeyim ve bütün yaşamım boyunca da mücadele içinde olacağım.
Naciye Yavuz
Birol KARASU:
1966 Giresun Şebinkarahisar doğumludur.
Alevi bir ailenin çocuğudur. 1988'de devrimcilerle
tanıştı ve o yıldan itibaren de hayatına yeni bir
yön verdi. 6 Kasım 2006’da, uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı verilen mücadelede şehit düştü.

4 Ekim – 10 Ekim
Serdar KARABULUT:
1970 yılında, Amasya’nın Merzifon ilçesi
Alişar Köyü’nde doğdu. 1987’de Denizli
Mühendislik Fakültesi’ndeyken akademik
demokratik mücadele içinde yeralmaya
başladı. Ege Kır Gerilla Birliği’nde gerilla
olarak faaliyet yürütürken tutsak düştü. 28
Serdar Karabulut Temmuz 2001 tarihinde başladığı ölüm
orucu direnişinde, 8 Kasım 2002’de şehit düştü.

Cihan Gürz

Cihan GÜRZ:
Dersim Hozat Bilekli köyü doğumlu,
Alevi Kürt milliyetindendir. 1996’dan 97
baharına kadar Kurtuluş muhabirliği yaptı.
97’de Dersim’de gerillaya katıldı. 9 Kasım
1997’de Pertek’te düşürüldüğü pusuda çatışarak şehit düştü.

Birol Karasu
Hasan BEYAZ:
25 Şubat 1948 Dersim Merkez doğumluydu.
Hasan Amca, bir devrimci babasıydı, şehit babası oldu. Van-Erciş depreminde göçük altında
kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası başlatan TAYAD’ın Dersim’deki çalışmalarını yürütHasan Beyaz tü. 9 Kasım 2011’de Van’daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde AKP’nin sağlam raporu verdiği
otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. Katili AKP iktidarıdır.

Eyüp Samur

Eyüp SAMUR:
İstanbul’da 13 Kasım 1978’de doğdu. Aslen
Tokat Zile Kızılcaköy'lüdür. Tutuklanıncaya
kadar 18 yılını Gazi’de geçirdi. Mücadele ettikçe, halk gerçeğini tanıdıkça, devrimciliği büyüdü.
19-22 Aralık’ı yaşadı, ardından F tipi hücrelerdeki direniş başladı. Armutlu katliamına karşı feda
eyleminin de gönüllüsü oldu ve 7 Kasım 2001’de

şehit düştü.
Çetin GENÇDOĞAN:
1965'de Dersim'in Hozat ilçesi Tavuk
Köyü'nde yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu
olarak dünyaya geldi. 1992 yılında geldiği
Almanya'da mücadeleye katıldı. 6 Kasım
1994’te darbeci kontralar tarafından
Çetin Gençdoğan Köln’de katledildi.
Nail ÇAVUŞ:
1964 Ocak’ında Sivas'ın Zara ilçesinin
Belentarla köyünde dünyaya geldi. 1987'de
BYYO'dan mezun olduktan sonra Yeni
Çözüm dergisinde çalışmaya başladı.
Tutuklanmadan önceki son görevi Akdeniz
Nail Çavuş Bölge Komitesi Siyasi Sorumluluğuydu.
Armutlu katliamını duyduğunda zulmün
üstüne bir alev topu gibi fırlattı tutuşturduğu bedenini. 7
Kasım 2001’de şehit düştü.
Numan KAYGUSUZ:
1956 doğumluydu. Yıldız DMMA’da DEVGENÇ saflarında mücadele ediyordu. 4
Kasım 1978’de Şehremini’de faşistler
tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldü.

Numan Kaygusuz
Turgut İPÇİOĞLU:
1959 doğumluydu. Liseli DEV-GENÇ
mücadelesinde önemli görevler yüklendi. 10
Kasım 1978’de İstanbul Bakırköy’de
Aydınlıkçı hainler tarafından katledildi.

Tugut İpçioğlu

Necdet PİŞMİŞLER:
1955 Bursa doğumlu. 1974-75 yıllarında
İTÜ'ye girerek kısa sürede öğrenci gençlik
mücadelesinin ön saflarında yerini aldı...
Devrimci hareketin ilk kır gerillası geleneğini
yaratanlardandı. Ordu Aybastı’da 5 Kasım’da
Ecdet Pişmişler jandarmayla girdiği çatışmada, birlikteki yoldaşlarının kuşatmayı yarmasını sağlayıp son mermisine kadar çatışarak şehit düştü.

Arzu Güler

Sultan Yıldız

Bülent Durgaç

Barış Kaş

Arzu GÜLER, Sultan YILDIZ, Bülent DURGAÇ, Barış
KAŞ:
5 Kasım 2001’de artık bir direniş mahallesine dönüşen
Küçükarmutlu'ya karşı gerçekleştirilen saldırıda katledildiler.
Arzu Güler, 8 Mart 1978 Dersim Hozat doğumludur. Küçük
yaştan devrimcileri tanıyor, seviyordu. 1992’de Hozat’ta iken
devrimcilerle bağ kurdu.
Sultan Yıldız, Sivas Kangal Topardıç köyünde, 20 Şubat
1973’de doğdu. Ortaokulu ve liseyi Adana’da okudu. Burada
haklar ve özgürlükler mücadelesinde yer almaya başladı.
Bülent Durgaç, 1974 Eylül’ünde Maraş’ın Afşin ilçesi
Çomudüz köyünde doğdu. 1991’de dolmuş muavinliği yaparken tanıştığı devrimciler aracılığıyla mücadeleye katıldı.
Barış Kaş, 1981 Dersim Pertek Doğrultay köyü doğumludur. O devrime inanan biriydi. Devrimcilerin özgür bir halk için
savaştığını biliyordu.

Gümüşlük Köyü’nde doğdu. Kökleri aslen Dersimli
olan Zaza, yoksul ve emekçi bir ailenin çocuğudur.
Örgütle ilişkisi 2011 yılında, İzmir Aliağa’da başlar.
Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Yalnızca kızının
değil, bütün halkın geleceği için çıktı dağlara, adalet
savaşçısı oldu.
Melih Işık, 1995 Gebze doğumludur, aslen
Aysun Saban
Bünyamin Kılıç
Tarık Demir
Hünkar D. Güneş Hüseyin Gülmez
Tokatlıdır. Liseye Gebze Şehit İlhan Küçük Solak
Anadolu Lisesi'nde başladı, fakat liseyi de birinci yıldan terk etti. Melih Türk milliyetinden Alevi inancından olan emekçi bir ailenin iki çocuğundan büyük
olanıdır. Devrimci mücadeleye başlamadan önce birçok işte çalıştı.
Murat Gün, Erzincan-Çayırlı-Gelinpınar köyü
Melih Işık
Murat Gün
Mustafa Doğru
Naciye Yavuz
Tuncel Ayaz
doğumludur. Ana dili Zazaca'dır. 13 kardeşiyle birlikte
yoksul ve kalabalık bir ailede büyüdü. İlkokulu 3.
Aysun SABAN, Bünyamin Kılıç, Tarık
sınıftan
sonra okuyamadı. Cepheyle örgütlü ilişkisi, 2008
DEMİR, Hünkar Derya GÜNEŞ, Hüseyin
de
Engin
Çeber ve kardeşi Çayan Gün gözaltına alındığınGÜLMEZ, Melih IŞIK, Murat GÜN, Mustafa
da
başlamıştır.
DOĞRU, Naciye YAVUZ, Tuncel AYAZ,
Mustafa Doğru, dört çocuklu emekçi bir ailenin çocuğuKenan GÜNYEL
dur.
Ailesi aslen Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Sebiller
7 Kasım 2016 tarihinde, Dersim Hozat bölKöyü’ndendir.
Ölüm oruçları ve Büyük Direnişten etkilenen
Kenan Günyel gesinin Çat Vadisi’nde, DHKC İbrahim
Mustafa, 2001 yılında Cephelilerle tanıştı. 2005 yılında
Erdoğan Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir grup
örgütlü mücadelenin içindeydi artık. Tüm eksikliklerine rağgerillanın bulunduğu sığınak, oligarşinin faşist ordusu taramen, emperyalizme karşı kurtuluş savaşı verme onurunu
fından uçaklarla bombalandı. Bombardımanın ardından
taşımıştır.
sığınakta bulunan 11 gerilla şehit düştü.
Naciye Yavuz, 1976 yılında Mersin, Silifke’de doğdu.
Aysun Saban, aslen Antakyalı, Arap milliyetinden, Alevi
Örgütlü
ilişkisi 1998 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat
inancından olan dört çocuklu emekçi bir ailenin ikinci çocuFakültesinde
okurken, Ankara Gençlikte başladı.
ğudur. Örgütlü mücadeleye Muğla Üniversitesi'nde DevTÖDEF'lilerle
tanıştı
kısa sürede TÖDEF'li oldu. Kavgayı
Genç saflarında başladı. Şehitlerimize bağlı ve onların
yaşamının
bir
parçası,
örgütü ise yaşamıyla eş değer
hesabını sormaya kararlıydı.
görüyordu.
İstanbul’a
gelerek
başta dergi temsilciliği ve
Bünyamin Kılıç, İstanbul'un birçok yoksul semtinde,
muhabirliği
olmak
üzere
birçok
görev ve sorumluluk aldı.
mahallelerinde büyük sorumluluklar ve görevler aldı. Liseli
Eksiklerini görmesini, değiştirmesini bildi. Gerillada sabırla
Dev-Genç birim sorumluğu ve Anadolu Liseli Dev-Genç
öğrenen, sığınak yapımı dahil olmak üzere her şeye vakıf
milis örgütlenmesinde ve Dersim'de köy çalışmalarında
olmaya çalışandı. Hem bir öğrenci hem de öğretmendi.
yer aldı. Bunların yansıra 2014 ve 2015 yıllarında dernek
Tuncel Ayaz, ailesi ile birlikte 1982 yılında Pülümür’den
ve birimlerde, birçok demokratik eylemlerde halkın, gençliErzincan
Merkez Yeşilyurt köyüne taşınır. Ancak bir süre
ğin hak ve taleplerini dile getiren eylemliklerde yer ve
sonra
Erzincan
depremi nedeniyle Bursa'nın Gemlik ilçesigörev aldı. İsteği gerilla olmaktı, hedefine ulaştı.
ne
taşınırlar.
Hareketle
bağı 1996 yılında, Gemlik Tunceliler
Tarık Demir, Gazi Mahallesi’nde büyümüş ve çocukluDerneği’ne
gidip
gelirken
başlamıştır. 2011 yılında düzenle
ğundan itibaren ezen ezilen çelişkisini yaşamış hayatın zorbütün
bağlarını
kopararak
devrimcilik yapmaya başlar.
luklarını görmüş, devrimcileri küçük yaşlardan itibaren tanıTuncel
silahlı
mücadele
olmadan,
bedeller ödemeden halmış bir gençti. Yaşadığı mahallede devrimci abileri ablaları
kın
özgürlüğünün,
vatanın
bağımsızlığının
kazanılamayavardı. Adalet arıyorlardı, insanca yaşam, eşitlik, sosyalizm
cağını biliyordu. Bu sorumlulukla yerini aldı gerillada.
diyorlardı. Düşünmeye başladıkça devrimci olmaya karar
Kenan Günyel, 1974 Bingöl-Kiğılı doğumluydu. İzmir’de
verdi. Feda ruhuyla adamıştı kendini gerillaya.
büyüdü.
Lise yıllarında Devrimci Sol'a sempati duymaya
Hünkâr Derya Güneş, 1988 yılında Ankara’da doğdu.
başladı.
Devrimcileri anlatımlardan ve okuduğu kitaplarAslen Erzincanlı Alevi bir ailenin çocuğudur. Okumak için
dan
tanımaya
çalışıyordu. Devrimci olmak, düzene karşı
Marmara Üniversitesine geldiğinde Dev-Genç’lilerle tanışsavaşmak
istiyordu.
Yüksekokul için Sakarya'ya gittiğinde
tı. 2009 yılından itibaren sorumluluklar almaya başladı.
devrimcileri
bulmaya
çalıştı. 1991 yılında TÖDEF’liler ile
Kavgayı örgütleyen, kavgada büyüyen kavgayı büyütendi
tanıştı
daha
sonra
eşi
olan, 19 Aralık kahraman şehitlerinHünkâr.
den
Seyhan
Doğan
tarafından
örgütlendi.
Hüseyin Gülmez, 1991 yılında Erzurum’un Tekman-

Eyüp Baş

Eyüp BAŞ:
1968’de Ankara Çankaya’da doğdu. Devrimci olduğu andan itibaren, hiçbir görevi reddetmedi. 1996’da başlatılan ölüm orucunun direnişçilerinden biri oydu. 2004’te tahliye olduğunda büyüyen devrimciliğiyle yeni görevlere hazırdı. Solla ilişkilerde, Küçükarmutlu yoksullarının mücadelesinde sorumluluklar üstlendi. Ortadoğu,
Avrupa ve dünya çapında çeşitli eylemlerin, birlikteliklerin oluşturulmasında görevler aldı.
Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadığı koşullar nedeniyle, yıllardır ciddi sağlık sorunları yaşamaktaydı. Tıbben yapılan çeşitli müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yıllık devrimci Eyüp Baş'ı 9 Kasım
2009 günü kaybettik.

